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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha 
yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik 
yenilikleri teşvik ediyor. Amaç, 2030 yılına 
kadar tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar 
ve erkekler için insana yakışır iş sağlamak!

Neredeyse 2,2 milyar insanın günlük gelirinin 2 ABD Doları’nın altında olduğu 
dünyamızda, insana yakışır ücretlerle istikrarlı bir istihdamın var olması 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasında kritik öneme sahip.1 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2015 verilerine göre dünya genelinde
204 milyondan fazla işsiz var.

İnsana yakışır iş, üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere 
sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha 
iyi fırsatlar sunan, insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne 
sahip oldukları, örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına 
katılabildikleri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanıp eşit 
muamele gördükleri işlerdir.2
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Bu amaca ulaşmak için ekonomik büyüme, verimliliğin artırılması, herkesin bankacılık ve 
finansal hizmetlere erişiminin sağlanması ve girişimciliği ve inovasyonu destekleyen 
politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca eğitim ve öğretimin artırılıp, genç işsiz 
nüfusunun azaltılması ve zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığının ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor.

5 Küresel istihdam piyasasına 2016-2030 yılları arasında yeni girecekler için ilave 470 milyon işe ihtiyaç var. 
Bu da her yıl 30 milyon yeni iş imkanı yaratılması gerektiği anlamına geliyor.4

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Amacı'na yönelik ise ülkenin öncelikli gelişim alanları toplam 
faktör verimliliğinin yükseltilmesi, KOBİ’lerin verimliliğinin iyileştirilmesi, üretim ve tüketimde kaynak 
verimliliğinin sağlanması, kadın ve genç istihdamının artırılması olarak belirleniyor.3



Sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin, tam istihdam ve 
herkes için insana yakışır iş sağlamanın işletmeler açısından faydaları açık: Özel 
sektör için bu hedefler; satışların artması, yeni pazarlar, pazar segmentleri ve 
düşük risk beklentisi anlamına gelir.

İstihdam insanların yaşam standartlarını ve alım gücünü artırarak ürün ve 
hizmetlere yönelik daha fazla talep yaratır.5
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Sektörümüz Neler Yapabilir?

İşletmeler sosyoekonomik etkilerini ölçüp anlamalı ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemeliler.  Şirketler 
yarattıkları ekonomik etkiye bir değer biçerek (Örneğin; iş yaratma, etik ve dürüst bir şekilde iş yapmanın 
teşvik edilmesi) saygınlıklarını pekiştirebilirler. Bu, şirketlerin satışlarını ve sermayeye erişimlerini artırır.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak işletmelerin temel görevidir. Çalışanlarına zarar veren bir 
şirket kendi devamlılığına zarar vermekte, bu şirketin iş sağlığı ve güvenliği performansı ise, şirketin iş 
kalitesinin ve yönetiminin temel göstergelerinden biri haline gelmektedir.

Güvenlik, insan hakları ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlerdeki performansları konusunda şe�af olan 
işletmeler, değer zincirleriyle iletişim kurma konusunda daha donanımlı ve toplum nezdinde daha meşru bir 
konumdadır.

Sorumlu Davranın

• Tedarik zincirinizi de dahil ederek insan haklarına saygılı olmalısınız;
• Güvenli bir iş ortamı sağlamalısınız.

Fırsatlar Yaratın

• Gelişmekte olan pazarlarda kapasite ve inovasyonu artırmak için beceri eğitimini, dijital eğitim platformlarını, 
görevlendirme ve ortaklıkları teşvik edebilirsiniz;

• Küçük ve orta ölçekli tedarikçileri, tedarik zincirlerine entegre ederek onları eğitim ve tedarikçi ağlarına 
bağlayarak destekleyebilirsiniz;

• Kadınlar, gençler ve yerel halk da dahil olmak üzere yerel kaynak kullanımını ve yerel istihdamı artırabilirsiniz;

• Yerel kaynak kullanımını, istihdamı ve gelirleri artırmak için faaliyet gösterdiğiniz ülkede girişimciler ve 
KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirebilirsiniz;

• Sosyal hareketliliği artırmak ve artan iş gücü çeşitliliği ile şirket performansını yükseltmek için dezavantajlı 
gruplara dahil olan gençlere yönelik staj imkânları sağlayabilirsiniz.

2021 verileriyle inşaat malzemeleri sanayisi,
79,1 milyar dolarlık toplam pazar büyüklüğü, 
1,5 milyon kişilik toplam istihdamı ile insana yakışır iş 
ve ekonomik büyümenin dinamolarından biri olabilir. 

HEPİMİZE YAKIŞAN 
BİR GELECEK İNŞA 
EDEBİLİRİZ!



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


