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Yönetici Özeti

Toplam faktör verimliliği (TFV) uzun vadede ekonomik büyümenin ve refah 
artışının temeli olarak görülebilir. Ülkemizde, özellikle tarımdan sanayiye geçiş 
sürecinde ve hizmetler sektörüne doğru evrilerek büyüyen ekonomik yapı 
içerisinde TFV’nin önemi artmaktadır. BM Kalkınma Programı (UNDP), TFV 
yönünde atılacak adımların tanımlanması ve geliştirilmesi sürecine katkı sunmayı 
hedefleyen bir çalışma ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
ana faydalanıcısı olduğu TFV Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesini 
hayata geçirmiştir. Proje sürecinde yürütülen kapsamlı araştırmalar, analizler, 
tartışmalar, tasarılar ve öneriler, Türkiye’nin ekonomik gelişiminde TFV etkisini 
artırma yönündeki adımları atarken izleyeceği yola ışık tutmayı hedeflemektedir. 

BM Kalkınma Programı, TFV ve ilişkili tüm çalışmalarını küresel hedefler ve 
2030 gündemi açısından değerlendirme, bu çalışmaların TFV’ye yönelik olası 
bağlantılarını ortaya koyma ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını ilgili tarafların 
dikkatine bir kez de TFV bağlamında çekme görevini, bu ek doküman aracılığıyla 
yerine getirmeyi hedeflemektedir. 

TFV’nin etkin sonuçlar yaratması ve ekonomik büyümede artan bir paya 
sahip olması sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ilişki içinde düşünülmelidir. 
Ekonomik büyüme, sosyal adalet bakış açısı ile şekillenmediğinde ve çevresel 
sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmadığında, sosyal ve politik alanda 
olumsuz sonuçların ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan yıkıcı etkilerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri 
gerektiği gibi kurgulamayan bir kalkınma anlayışı, sosyal ve çevresel açıdan 
ortaya çıkan etkileri değerlendirme ve dolayısıyla ekonomik refahın önündeki 
engelleri tespit edip çözme olanağından yoksun kalır. Böyle bir ortamın verimliliği 
yeterince dayanıklı olmayan çevresel, sosyal ve politik açıdan kırılgan sektörlerin 
oluşmasına sebep olur. Bu olumsuz tablodan kaçınmak için büyümenin yönü ve 
biçimi sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile belirlenmelidir.

Bu doküman, TFV’ye ilişkin kurumların sektör temsilcilerinin ve ilgili kuruluşların 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda genel bir bilgi ve farkındalık 
geliştirmelerini amaçlamaktadır. Böylece TFV’ye ilişkin eylem ve planlamalarda 
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içerisinde hareket edilmesi, ulusal ve 
küresel kalkınma sürecinin aktörlerinin süreçteki rollerini üstlenmeleri teşvik 
edilmektedir. 
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Bu amaçla TFV ile doğrudan ilişkili olan altı ana hedef üzerinde durulacaktır. 
Ek dokümanın odağı altı hedefle sınırlı tutulmuştur, buna rağmen 
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin pek çok konu ve hedef, konunun kapsayıcı 
niteliği sebebiyle, dokümanda yer verilen hedeflerin içerisinde bulunabilir.   

HEDEF 1: YOKSULLUĞA SON
HEDEF 1 ile TFV arasındaki ilişkinin çerçevesi, kapsayıcı ekonomik büyüme 
yaklaşımı içinde ele alınmaktadır. TFV’nin artırılmasına yönelik politikalar içinde, 
kimseyi geride bırakmama ilkesine ve kapsayıcı büyüme anlayışına uygun olarak, 
tüm kadın ve erkeklerin ekonomik büyüme içindeki rolünü etkinleştirmek ve bu 
büyümenin faydalarından adil biçimde yararlanmalarını sağlamak bir ana hedef 
olmalıdır. 

HEDEF 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, 
Türkiye’nin de taraf olduğu, CEDAW başta olmak üzere pek çok uluslararası 
doküman tarafından temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır. 
Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve kalkınmada aktif rol oynamaları için 
elverişli ortamın yaratılmasının ekonomik büyümeyi ve diğer alanlarda gelişmeyi 
hızlandırdığı, verimlilik ve refah üzerinde olumlu etkileri olduğu pek çok çalışma 
tarafından ortaya konulmuştur.  TFV ile ilişkili olarak, emek kullanımı, işgücü 
becerileri, şirketlerin yönetim kalitesi, yatırım ortamı, yenilikçiliği ve girişimciliği 
destekleyen teşvikler, finansmana erişim kolaylığı gibi farklı politika alanları 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi bakış açısı ile yakından ilgilidir. 
Dolayısıyla bu alanlarla ilgili politikaların toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek 
şekilde geliştirilmesi önem taşır. 

HEDEF 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

HEDEF 8 içindeki ana temalardan biri olan ekonomik büyüme eşitliği, sosyal ve 
çevresel adaleti göz önünde bulunduran kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik 
büyümenin hayata geçirilmesini öngörür ve ekonomik refahtan adil biçimde 
yararlanılmasını sağlayan kapsayıcı bir büyüme anlayışı güder.  Verimlilik, 
ekonomik büyümenin bir göstergesi; işgücü ise sermaye, enerji, malzeme ve 
hizmetler le birlikte belirleyen beş girdiden biridir. Bu anlamda TFV ile ilgili 
politikalar pek çok adımda HEDEF 8 ile ilişki içinde hareket etmeli ve HEDEF 8 
içindeki vurgulara özen göstermelidir. 
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HEDEF 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Sanayileşme, teknolojik gelişme, altyapı yatırımı ve yenilik, TFV’nin ve dolayısıyla 
ekonomik büyüme ve kalkınmanın kritik itici güçleridir. HEDEF 9’da ele alınan 
istihdam yaratan, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve sanayide 
gelişimin sağlanabilmesi gibi hedeflerin hayata geçirilmesi için sürdürülebilir 
kalkınma temelinde gerçekleşecek bir TFV artışı önem taşımaktadır. Ayrıca 
kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayinin desteklenmesi, TFV için dört temel politika 
alanından biri olan, sanayi ve teknoloji alanlarının geliştirilmesini içeren üretimin 
teşvik edilmesi politika alanı ile yakından ilgilidir. 

HEDEF 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM

Günümüzde, özellikle ekonomik refahın yüksek olduğu topluluklarda 
sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim alışkanlıklarının,  gezegenin sınırlarını 
zorlayacak bir noktaya gelinmesine sebep olduğu ifade edilmektedir.  Bu anlamda 
TFV yaklaşımı içinde ele alınan, araştırma ve geliştirme çalışmaları, yenilikçilik, 
teknolojik gelişim gibi alanlar, yeşil büyüme yaklaşımının önermelerine açık 
olarak düşünülmelidir. Üretimde temel hakları gözeten, çevre duyarlılığı içinde 
hareket eden, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı gösteren yapılar küresel piyasalar 
ve büyük firmalar başta olmak üzere çok çeşitli düzeyde ve konumdaki müşteri 
tarafından tercih edilebilmektedir. Bu eğilim TFV açısından anlam ifade eden 
süreçlerden birisidir. 

HEDEF 17: HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak çok aktörlü bir yapı içinde, birlikte 
gelişen bir ortak anlayış çerçevesinde kurulan küresel ortaklık ve işbirliği ile 
gerçekleştirilebilir. HEDEF 17 bu önkoşulu başlı başına bir amaç olarak ortaya 
koymaktadır. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin 
ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, 
evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sisteminin oluşturulması, 
küresel pazara entegrasyon ile yakından ilgili ve aynı zamanda verimlilikle ilgili 
konulardır. HEDEF 17, yukarıda TFV ile ilişki içinde ele alınan hedeflere ilişkin 
yaklaşımların nasıl hayata geçirileceğini ortaya koyduğundan tüm hedefler ve 
bu hedeflerin TFV ile bağlantılarına yönelik atılması gereken adımlara vurgu 
yapmaktadır.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ve TOPLAM 
FAKTÖR VERİMLİLİĞİ1

GİRİŞ

Toplam faktör verimliliği (TFV) uzun vadede ekonomik büyümenin ve refah artışının 
temeli olarak görülebilir. Ülkemizde, özellikle tarımdan sanayiye geçiş sürecinde ve 
hizmetler sektörüne doğru evrilerek büyüyen ekonomik yapı içerisinde, TFV’nin 
istenen düzeyde etkin olmadığı ve inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. 
Bu da TFV yönünde atılacak adımların tanımlanması ve geliştirilmesi gerektiğine 
işaret etmektedir. BM Kalkınma Programı (UNDP), bu sürece katkı sunmayı 
hedefleyen bir çalışma ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
ana faydalanıcısı olduğu TFV Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesini 
hayata geçirmiştir. Proje sürecinde yürütülen kapsamlı araştırmalar, analizler, 
tartışmalar, tasarılar ve öneriler, Türkiye’nin ekonomik gelişiminde TFV etkisini 
artırma yönündeki adımları atarken izleyeceği yola ışık tutmayı hedeflemektedir. 

BM Kalkınma Programı, TFV ve yukarıda sıraladığımız ilişkili tüm çalışmalarını 
küresel hedefler ve 2030 gündemi açısından değerlendirme, TFV’ye yönelik 
olası ilişkileri ortaya koyma, sürdürülebilir kalkınma anlayışını ilgili tarafların 
dikkatine bir kez de TFV bağlamında çekme görevini bu ek doküman aracılığıyla 
yerine getirmeyi hedeflemektedir. 

Kalkınma anlayışı, 1980’lerin sonunda başlayan bir eğilimle, ekonomik kalkınmanın 
adil bir toplumsal düzen ve yaşanılabilir bir çevre olmadan mümkün ve kalıcı 
olamayacağı görüşünü benimsemiştir. Bu doğrultuda, 2030 kalkınma gündemi, 
sadece ekonomik büyümeyi değil, sosyal adalet ve çevresel sürdürülebilirlik 
kavramlarını da içeren bütüncül bir yaklaşımı içinde barındırmaktadır. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar yaşayacak ve yaşamakta 
olan tüm insanların, adil, eşit ve temel hak ve özgürlüklerden gerektiği gibi 
yararlanabildikleri bir dünya için, hepimizin kalkınmanın tüm süreçlerinde 
gözetmesi gereken öncelikleri ortaya koyar. Bu hedefler, ailemizi geçindirmek veya 
eğlenmek için yürüttüğümüz bireysel faaliyetlerimizden, bölgelerin kalkınmasına, 
ülkelerin ekonomik refahından, küresel ekonomideki dönüşümlerle kadar çok 
farklı düzey, kapsam ve süreç ile ilişkili olabilir. Bu ilişkileri nerelerde ve ne şekilde 

1  Bu Ek, TFV Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi çerçevesinde hazırlanan “Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Toplam Faktör Verimliliği için Elverişli Ortam” başlıklı raporun bir bölümünde özetlenerek 
hazırlanmıştır. Raporun tamamı için bkz: Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplam 
Faktör Verimliliği için Elverişli Ortam, (2018)  (www.tfvp.org)
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kuracağımız, bizlerin kurumsal ve bireysel olarak bu sorumluluğu ne derece 
üstlendiğimizle yakından bağlantılıdır. 

TFV de bu süreçlerden biridir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ve bu 
hedefleri temellendiren insani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı 
büyüme ve yeşil ekonomi gibi yaklaşımlardan bağımsız bir biçimde düşünülemez. 
Benzer şekilde TFV’nin etkin sonuçlar yaratması ve ekonomik büyümede artan bir 
paya sahip olması, sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ilişki içinde düşünülmelidir. 

Ekonomik büyüme, sosyal adalet bakış açısıyla ile şekillenmediğinde ve çevresel 
sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmadığında, sosyal ve politik alanda olumsuz 
sonuçların ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan yıkıcı etkilerin ortaya çıkmasına 
neden olabilir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme arasındaki ilişkileri gerektiği gibi 
kurgulamayan bir kalkınma anlayışı, mevcut ihtiyaçları karşılasa dahi insanların 
gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir2. Bu durumda 
sosyal ve çevresel açıdan ortaya çıkan etkileri değerlendirme ve dolayısıyla 
ekonomik refahın önündeki engelleri tespit edip çözme olanağı ortadan kalkabilir. 
Böyle bir ortam verimliliği yeterince dayanıklı olmayan, çevresel, sosyal ve politik 
açıdan kırılgan sektörlerin oluşmasına sebep olur. Bu olumsuz tablodan kaçınmak 
için büyümenin yönü ve biçimi sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile belirlenmelidir.

Bu doküman, TFV’ye ilişkin kurumların, sektör temsilcilerinin ve ilgili kuruluşların 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda genel bir bilgi ve farkındalık 
geliştirmelerini amaçlamaktadır. Böylece TFV’ye ilişkin eylem ve planlamalarda 
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içerisinde hareket edilmesi, ulusal ve küresel 
kalkınma sürecinin aktörlerinin süreçteki rollerini üstlenmeleri teşvik edilmektedir. 
Bu amaçla TFV ile doğrudan ilişkili olan altı ana hedef üzerinde durulacaktır. Ek 
dokümanın odağı altı hedefle sınırlı tutulmuştur, buna rağmen sürdürülebilir 
kalkınmaya ilişkin pek çok konu ve hedef, konunun kapsayıcı niteliği sebebiyle, 
dokümanda yer verilen hedeflerin içerisinde bulunabilir. Bu ek, sürdürülebilir 
kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları ile TFV arasındaki ilişkilere 
dair bilgi sunmanın yanı sıra, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tümü için 
geçerli ortak yaklaşımlar olan sürdürülebilir çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
gençlerin kalkınmaya katılımı yaklaşımları ile TFV’yi değerlendirebilmek için bir 
öneri dokümanı niteliği taşımaktadır. 

2 http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/
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HEDEF 1: YOKSULLUĞA SON

Ulusal tanımlara göre 2030’a kadar; bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan 
her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi, günümüzde 
insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli mücadele alanlarından biri olmaya 
devam eden yoksulluğun her biçiminin ortadan kaldırılması, ekonomik kaynaklara 
eşit erişimin ve ekonomik faaliyetlere eşit katılımının sağlanması, sosyal 
koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve yoksul/kırılgan kesimleri kapsanması 
ve bu kesimlerin dayanıklılıklarının artırılması, HEDEF 1’in genel çerçevesini 
oluşturmaktadır3. 

HEDEF 1 ile TFV arasındaki ilişkinin çerçevesi, kapsayıcı ekonomik büyüme 
yaklaşımı içinde kurulabilir. Kapsayıcı ekonomik büyüme, toplumun üyelerinin 
ekonomik büyümeden eşit şekilde yararlandıkları ve ekonomik büyümeye eşit 
şekilde katkı sundukları bir duruma işaret eder. Kapsayıcı büyüme, dengeli 
bir gelir dağılımı kadar herkes için eşit fırsatların yaratılması, en dezavantajlı 
kesimlerin eğitim, sağlık, istihdam gibi olanaklardan eşit şekilde yararlanmasına 
da işaret etmektedir. Ekonominin sadece gelir odaklı kısımları ile değil, sosyal ve 
politik yönleri ile de yakından ilgilidir ve yoksulluk başta olmak üzere pek çok 
sosyal boyutu hesaba katan bir büyüme yaklaşımıdır4. 

Ekonomik büyümenin ve refah artışının önemli bir bileşeni olan verimlilik ise 
yoksullukla mücadelede uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üretir. Verimliliğin 
artması doğrudan gelirlerin artmasına neden olur.  Yeni iş olanaklarının ortaya 
çıkmasına imkân tanıyarak yoksulluğun önlenmesi hedefi için önemli bir girdi 
sağlar.  Reel ücretlerdeki artış gıda güvenliği, sağlık ve eğitim gibi farklı konulara 
olumlu yönde yansır. Ayrıca HEDEF 1, hem ulusal hem küresel bir bakış açısını 
vurgulamaktadır. Bu anlamda küresel değer zincirinin farklı aşamalarında 
farklı coğrafyalarda yoksulluğun çeşitli görünümleri, üretim süreçlerine de 
yansıyabilmektedir.

Tüm erkek ve kadınlar için ekonomik kaynaklara erişimi önceleyen 1.4. Alt Hedef 
kapsayıcı ekonomik büyümeye işaret eder. Kredi, vb. finansal imkânlara erişim, 
piyasada varlık gösteremeyen küçük işletmelerin ayakta kalması için gereken 
desteklerin sağlanması, yoksullaşmanın önlenmesi ve üretici kapasitenin artması 
için bir etkendir. 

3 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
4 Bkz. Cengiz Cihan, Brief Report on Integrating Inclusive Growth Project with Total Factor   
 Productivity Project, (2016)
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TFV’ye ilişkin politika çerçevesi, tüm erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara eşit 
erişiminin sağlanması önceliğini göz önünde bulundurmalıdır. Toprak mülkiyeti, 
-mikro-finans dâhil- finansal hizmetlere erişim gibi, yoksulluk ile mücadeleye 
yönelik HEDEF 1 içinde yer alan konulara TFV politikası içinde yer verilmelidir. 
TFV’nin artırılmasına yönelik politikalar içinde, kimseyi geride bırakmama 
ilkesine ve kapsayıcı büyüme anlayışına uygun olarak, tüm kadın ver erkeklerin 
ekonomik büyüme içindeki rolünü etkinleştirmek ve bu büyümenin faydalarından 
adil biçimde yararlanmalarını sağlamak bir ana hedef olmalıdır.   Bu yönde atılacak 
adımlar HEDEF 1’ in ve ilişkili olduğu diğer hedeflerin (örneğin insana yakışır iş 
ve ekonomik büyüme-HEDEF 8 toplumsal cinsiyet eşitliği-HEDEF 5, eşitsizlikler-
HEDEF 10)  başarılı biçimde gerçekleşmesine katkı sunacaktır. 

HEDEF 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması CE-
DAW başta olmak üzere pek çok uluslararası doküman tarafından temel bir insan 
hakkı olarak güvence altına alınmıştır. Eşitlik, temel bir hak alanı olmakla birlikte 
kapsayıcı büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana bileşenlerinden birisidir. 
Pekin Deklarasyonu’nda da dile getirildiği gibi “sürdürülebilir ekonomik büyüme 
ve sosyal gelişme, çevrenin korunması ve sosyal adaletin sağlanması temelinde 
yoksulluğun önlenmesi, ancak kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmaya dâhil 
edilmesi; kadın ve erkeklerin aktörler ve faydalanıcılar olarak insan merkezli sür-
dürülebilir kalkınmaya tam ve eşit fırsatlarda katılımları ile mümkün olabilir”5. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi bakış açısını taşıyan Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedeflerinde cinsiyet eşitliği BM’nin iki yönlü yaklaşımına uygun 
biçimde yer almaktadır:  1 kalkınma hedefinden birisi (5. Hedef) cinsiyet eşitliği-
ne ayrılmıştır ve kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, diğer 16 hedef de cinsiyet eşitliği 
gözetilerek ele alınmalıdır6. Hedef 5 içinde yer alan alt hedefler, kadınların kal-
kınmaya ve çalışma yaşamına katılımı bağlamında iş verimliliği ile ilişkili alanlara 
işaret eder. 

5.5. Alt Hedef içinde kadınların kalkınmanın çeşitli süreçlerine tam ve etkin 
katılımına ilişkin hedefler belirlenmekte kadınların üretim süreçlerine, karar 
alma mekanizmalarına ve yönetime katılımına vurgu yapılmaktadır7 . 

5 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm (Bkz. Paragraf 16)
6 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development     http://www.un.org/en/ 
 development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
7 Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nin işgücüne katılım ve fırsatlar alanına bakıldığında, Türkiye 
 144 ülke arasında 128. sıradadır. 
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Cinsiyete dayalı eşitsizlikler, sistematik olarak kadınların işgücünün dışında 
kalmasına neden olur ancak bu her zaman doğrudan bir ayrımcılık şeklinde 
gerçekleşmemektedir. Genellikle ev içi sorumlulukları, evlilik, aile içi ilişkilerde 
karar alma biçimleri, geleneksel cinsiyet ilişkileri gibi kadınların emeği ve bedeni 
üzerinde toplumun kontrolünü8 normalleştiren gerekçeler, kadınların istihdama 
katıl(a)maması sonucunu yaratır ve bu sonuç “doğal”, “normal” ve hatta “verimli” 
kabul edilebilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde bir bakış açısı 
geliştirilmediğinde bu eşitsizlikler tespit edilememekte, sürdürülmekte ve yeniden 
üretilmektedir. Bu sebeple, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımından 
uzaklaşılabilmektedir. Bu durum uzun vadede, kadınların istihdam piyasasından 
ayrılması, verimli bir çalışma ilişkisi içine girememesi,  aile gelirlerinin düşmesi, 
mevcut üretim gücünden yeterince yararlanamamaları gibi verimliliği olumsuz 
etkileyecek sonuçlara neden olabilir. 

Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve kalkınmada aktif rol oynamaları için 
elverişli ortamın yaratılmasının ekonomik büyümeyi ve diğer alanlarda gelişmeyi 
hızlandırdığı, verimlilik ve refah üzerinden olumlu etkileri olduğu pek çok çalışma 
tarafından ortaya konulmuştur.  

G20 süreci için 2014 yılında işgücü ve istihdam toplantısı için hazırlanan bir 
raporda,  kadın ve erkeklerin işgücüne eşit oranlarda katılımı durumunda OECD 
ülkelerinin toplam ekonomilerinde, 2030 yılı itibariyle, %12’lik bir potansiyel 
büyüme sağlanacağı ifade edilmektedir9. Buradan da anlaşılacağı gibi kadınların 
işgücüne katılımı bir verimlilik değişkenidir. Dolayısıyla işgücüne katılımın nasıl 
artırılacağı sorusu TFV’nin de alanına giren bir sorudur. Loko ve Diouf (2009), 
kadınların işgücü piyasasına katılımı ve üretkenlik artışının belirleyicileri 
üzerine, 1970-2005 dönemini kapsayan ve 62 ülkeye ait veri seti ile yürüttükleri 
çalışmalarında işgücündeki kadınların payında oluşacak büyümenin, TFV üzerinde 
% 3,4’lük bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedirler10. Catalyst tarafından 
ABD’nin ilk 500 şirketine uygulanan “The Bottom Line: Corporate Performance 
and Women’s Representation on Boards (Gerçek Sonuç: Kurumsal Performans 

8 Kadınların emek gücü üzerindeki ataerkil kontrol ile ilgili olarak bkz.Heidi I. Hartman,“The Unhappy 
 Marriage of Marxism and Feminism”, L.Sargent (ed.) , The Unhappy Marriage of Marxism and
 Feminism: A Debate, Pluto Pres, London, Sidney, (1981) 
9 Achieving stronger growth by promoting a more gender- balanced economy, Report prepared for
 the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting Melbourne, Australia, 10-11 September2014 
 https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/ILO-IMF-OECD-WBG-  
 Achieving-stronger-growth-by-promoting-a-more-gender-balanced-economy-G20.pdf.  
10 Claudia Villosio, Maria Laura Di Tommaso, Elena Grinza, Maria Cristina Rossi, Daniela Piazzalunga,  
 Katerina Mantouvalou and Jakub Caisl, Economic benefits of gender equality in the European   
 Union, Literature review: existing evidence and methodological approaches, Luxembourg:   
 Publications Office of the European Union, 2017 



10

ve Kurullarda Kadın Temsili)”11 ve Harvard Business Review’da yayınlanan 
“Women in the Executive Suite Correlate to High Profits (Yönetim takımındaki 
kadınlar, yüksek kârlılık ile ilişkili)”12 başlıklı araştırma, kadın yönetici sayısı fazla 
olan şirketlerin, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değeri açılarından daha iyi 
performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

TFV ile ilişkili olarak emek kullanımı, işgücü becerileri, şirketlerin yönetim 
kalitesi, yatırım ortamı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen teşvikler, 
finansmana erişim kolaylığı gibi farklı politika alanları toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadınların güçlenmesi bakış açısıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla bu alanlarla 
ilgili politikaların toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde geliştirilmesi 
önem taşır. 

TFV’yi etkileyen içsel ve dışsal faktörler kapsayıcılık çerçevesinde ele alınmalı, 
kadın ve erkeklerin eşit katılımına olanak verecek şekilde planlanmalıdır. Bu 
kapsamda, kadınların ve erkeklerin yatırımcılar, üreticiler, çalışanlar ve tüketiciler 
olarak farklı ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin olabileceği gözetilmelidir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, daha geniş bir bakışla çeşitlilik ve kapsayıcılık 
konusunun, verimlilik üzerindeki etkileri, üretim biçimi, ürün çeşitliliği, işgücü, 
uzun vadeli müşteri, pazarlama, vb. açılardan değerlendirilebilir. Eğitim, karar 
alma, mesleki gelişim, yatırım, girişim, teşvik ve desteklerden yararlanma gibi 
konularda kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi CEDAW (BM Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve onu takip eden pek çok 
uluslararası doküman tarafından güvence altına alınmış bir kamusal sorumluluktur.

5.4. Alt Hedef içinde yer alan ve temelde kadınların bakım hizmetleri için harcadığı 
emeğin uygun biçimde paylaşılması ve kamusallaştırılması yönündeki öneriler, 
kadınların ekonomik yaşama katılımı ve verimlilikte yaratacağı potansiyel 
etki ile yakından ilişkilidir.  TÜRKONFED tarafından hazırlanan İş Dünyasında 
Kadın raporunun üçüncüsünde, kadın ve aile dostu iş yerlerinde kadın isçilerin 
motivasyonlarının,  işletmeye bağlılıklarının ve iş gücü verimliliklerinin artacağı, 
iş gücü devir oranının düşebileceği ve aile yükümlülüklerinden kaynaklanan 
devamsızlıkların azalacağı ortaya konulmuştur. Bu tür bir işletme yaklaşımının

11 Nancy M. Carter, & and Harvey M. Wagner, The bottom line: corporate performance and women’s
 representation on boards (2004-2008), Catalyst, (USA, March 2011). http://www.catalyst.  
 org/system/files/the_bottom_line_corporate_performance_and_women%27s_representation_on_ 
 boards_%282004-2008%29.pdf
12 Aktaran: KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ (WEPs), Eşitlik Kazandırır, UN Women ve UN  
 Global Compact Ortak İnisiyatifi, 2017.  (sayfa 18)
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hem kadın istihdamının hem de işletmelerin kurumsallaşması ile kârlılığının 
artmasına katkı sağlayabileceği dile getirilmektedir13. 

Ekonomi politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yer alması, 
atılan ya da planlanan adımların sonuçlarının kadınlar ve erkekler açısından 
daha net olarak görülmesini sağlamakta,  hem eşitsizliğin engellenmesi hem 
kapsayıcı büyüme için önem taşımaktadır. Cinsiyet körü yaklaşımların ekonomik 
maliyeti ve cinsiyete duyarlı politikaların ekonomide ortaya çıkaracağı fayda 
azımsanamayacak kadar çoktur14. Kadınların gerektiğince işgücü piyasalarına 
katılamamasından kaynaklanan ekonomik kayıp, 2015 rakamlarına göre Türkiye 
açısından Gayri Safi Milli Hasıla’nın % 25’ine denk gelmektedir15.  

TFV’nin artırılması için bu yönde geliştirilecek ekonomi politikalarının toplumsal 
cinsiyet eşitliğine dayalı süreçleri değerlendirecek nitelikleri taşıması ve eşitliği 
sağlama hedefini gütmesi gerekir. Söz konusu öncelikler ile geliştirilecek bir 
politikanın yaratabileceği gelişmeye örnek olarak, İpek İlkkaracan, Kıjong Kım ve 
Tolga Kaya tarafından hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının 
İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı 
analiz ele alınabilir16. UN Women, UNDP ve ILO ortaklığında gerçekleştirilen 
çalışmaya göre, bir ekonomi politikası olarak okul öncesi eğitime yapılacak 
yatırımlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmenin yanı sıra yoksulluğun 
azaltılması ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması açısından da önemli katkılar 
sağlamaktadır. Böyle bir yatırım çocukların daha iyi eğitim almasını sağlayacak, 
küçük çocuklu annelerin istihdamını arttıracak,  erken çocuk bakımı ve okul öncesi 
eğitim sektöründe geniş bir iş potansiyeli yaratacaktır. Çalışmada erken çocuk 
bakımı sektörüne yapılan yatırımların istihdam yaratma potansiyelini, inşaat 
sektöründe aynı miktarda yatırımın yaratacağı istihdamdan 2,5 kat fazla olduğu 
ifade edilmektedir. Yaratılan bu yeni işlerin yoğun olarak kadınların çalıştığı 
bir alanda olması kadın istihdamında ayrıca önemli bir artış yaratabilecektir. 
Böylelikle istihdam dışı kalan bir iş gücünden etkin biçimde faydalanmak ve aynı

13 Oğuz Karadeniz& Hakkı Hakan Yılmaz, İş Dünyasında kadın 3. Cilt, Türk Girişim ve İş Dünyası
 Konfederasyonu (TÜRKONFED) Resmi Yayını, (İstanbul, 2018)  Sayfa 21.  
14 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2016 yılı verilerine göre (15+ yaş)
 kadınların işgücüne katılma oranı %32,5’tir. Sektörel dağılımına bakıldığında kadınları Hizmetler
 sektöründe % 55,4;  Tarımda % 28,7; Sanayide %15,9 oranında istihdam edilmektedir. 
 https://kadininstatusu.aile.gov.tr/.../TÜRKİYE’DE%20KADIN%20(Mart%202017)%20sonnn.. 
15 Christian Gonzales, Sonali Jain-Chandra, Kalpana Kochhar, and Monique Newiak, IMF Staff
 Discussion Note, Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labour Force Participation, 2015,   
 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf, s. 5.
16 İpek İlkkaracan, Kıjong Kım ve Tolga Kaya, Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının   
 İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği, (İstanbul, 2015)
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zamanda da kadınların çok çeşitli alanlarda istihdamda kalmaları için gerekli 
servisi sağlamak mümkün olabilecektir17. Bu öneri, bir politika çerçevesi olarak 
TFV açısından işgücü verimliliğinin artırılmasında ve tam istihdamın yaratacağı 
ekonomik kazancın elde edilmesinde etkilidir. 

TFV bağlamında sıklıkla ele alınan yenilikçilik ise hem günümüz piyasalarını 
içeren hem kalkınma gündeminde vurgulanan bir politika önceliğidir. Yenilikçi 
yaklaşımlar ve teknoloji ile ilgili yatırımlar toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişki 
içinde ele alınmalıdır18. Kadınların ve kız çocuklarının teknolojiye erişimi, 
özellikle bilişim teknolojilerini kullanma konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ve BM gündeminde sıklıkla ifade edilen bir 
kalkınma önceliğidir. Bilgiye erişim ve teknolojik ilerleme ile ilgili tüm süreçlerde 
kadınların geride kalmamaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Kadınların yeni teknolojilere ve bilgiye erişimi bir yatırım 
alanı olarak görülmelidir. Dijitalleşme, özellikle pazarlama ve e-ticaret açılarından 
düşünüldüğünde, kadınlar için önemli bir fırsat olabilmektedir. Cinsiyete dayalı 
önyargılarla şekillenebilen piyasalarda, dijital pazarlama ve satış yöntemleri, 
üretici, yatırımcı ve girişimci kadınların pazara erişimini kolaylaştırmakta ve 
girişimciliği artırıcı bir etki üretmektedir. 

Sektörel dönüşüm, özellikle 2005-2015 yılları arasında Türkiye’deki kadın 
emeğinin niteliği üzerinde önemli bir değişiklik yaratmıştır. Kırsal alanda 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar tarımsal çözülme ile birlikte kentli 
işsizlere dönüşmekte veya kayıt dışı ekonomiye kayabilmektedir19. Bir politika 
önceliği olarak, TFV yaklaşımı içinde tarımsal üretime ilişkin emek gücünün 
kırsal endüstrinin güçlenmesi yoluyla içerilmesi20, özellikle büyük çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu tarımsal emek gücünün tarım sektöründen, hizmetler 
ve endüstri sektörüne geçişle birlikte atıl kalmasının önüne geçmek için 
önlemler almak, sürdürülebilir kalkınma önceliğine sahip bir verimlilik anlayışı 
ile uyumludur. Diğer taraftan söz konusu dönüşüm sürecinde emeğin nitelik 
kazanması ve gerekli teknolojinin kullanılabilmesi için gereken becerinin 

17 Adı geçen eser. 
18 Bkz. Esen Çağlar ve Emre Koyuncu, Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine  
 Destek Projesi Beyaz Kitap, (Ankara,2018) (sayfa 18)
19 Türkiye’de tarım, hizmetler sektörünün ardından kadınların en yoğun olarak yer aldıkları   
 sektördür. Ancak sektörel dönüşümle birlikte 2005-2016 döneminde tarım sektörünün payı
 %46,3’ten %28,7’ye düşerken, hizmetler sektörünün payı %37,1’den %55,4’e yükselmiştir.   
 Özellikle kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak kayıt dışı çalışanların % 22’sini erkekler; % 78’ini  
 kadınlar oluşturmaktadır. Bkz. Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı 2018-2023,   
 ASPB, KSGM, (Ankara, 2018). 

20 Tarımsal üretimde TFV yaklaşımı için bkz: Global Harvest Initiative,  GAP 2016 report, http://  
 www.globalharvestinitiative.org/GAP/2016_GAP_Report.pdf
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kazandırılması işgücüne yönelik bir yatırım olarak görülmelidir. TFV artarken 
sektörel dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir bir biçimde başarılması, bu ve 
benzeri yaklaşımlarla mümkün olabilir. 

Türkiye’de kadın girişimciliği, kadınların ekonomik güçlenmesi açısından 
geliştirilmesi gereken bir başka öncelik alanıdır. TFV’nin arttırılması için politika 
önceliklerinden biri olan ilişkili ağların güçlendirilmesi konusu içinde girişimcilik 
ekosistemin uluslararası bağlantılarının kurulması yönündeki öneri21, kadın 
girişimciliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar açısından da bir öncelik olmalıdır. 

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi adına şirketlere düşen en önemli 
sorumluluklardan biri, kadının ekonomik hayatın her alanında ve seviyesinde 
varlığının artmasına katkıda bulunmaktır. Şirketlerin kendi ölçeklerinden 
bağımsız olarak, işgüçlerine daha çok kadın çalışan dâhil etmesi hem kendi 
müşteri tabanlarının temsil gücünü artırmakta, hem tüketici tercihlerine yönelik 
daha fazla bilgi ve öngörü sağlamaktadır22. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir bakış açısı, sadece kadınların ekonomik 
süreçlere katılımı açısından değil, aynı zamanda tüm iletişim süreçlerinde 
cinsiyete duyarlı ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşımın yerleştirilmesi açısından 
da önemlidir. Özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin yerleştirilmesi 
yönünde Türkiye’de ve dünyada pek çok program yürütülmektedir. Bu programlar 
temel olarak, firma yönetim kalitesi ve kurumsallaşma, işgücü verimliliği ve 
insan kaynakları, karar alma ve sorumlu üretim ve tüketici ilişkilerinde iyileşme 
konularında yaratılan olumlu etki nedeniyle verimliliğin artması yönünde önemli 
bir etki yapmaktadır. Politika çerçevesi içinde 5. öncelik dâhilinde ele alınan ve 
“dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye getirilmesi”23 yönündeki öneri, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili program ve uygulamalar açısından da ele alınabilir. UN 
Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ile ilişkili olarak 
sürdürülen “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Economic Principles)”,  
UNDP tarafından uygulamaya dönük olarak planlanan “Özel Sektör Girişimleri için 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü (Gender Equality Seal for private enterprise)” 
gibi programlar bunlardan bazılarıdır. 

21 Bkz: Esen Çağlar ve Emre Koyuncu, Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine  
 Destek Projesi Beyaz Kitap, (Ankara,2018) (Sayfa: 68-69)
22 Bkz Kadının Güçlenmesi̇ Prensi̇pleri̇ (WEPs), Eşitlik Kazandırır, UN Women ve UN Global Compact  
 Ortak İnisiyatifi, 2017.  (Sayfa: 19)
23 Esen Çağlar, ve Emre Koyuncu, Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek  
 Projesi Beyaz Kitap, (Ankara, 2018) (Sayfa: 54)
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HEDEF 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Küresel ekonomik büyüme, eşitsizliklerin ortadan kalkmasını ve herkes için 
refahın sağlanmasını garanti altına almamaktadır. Büyüme anlayışının kapsayıcı 
bir yaklaşımla kurgulanması gerekmektedir. HEDEF 8 bu yaklaşımın oluşması 
ve hayata geçirilmesi için gereken somut uygulamalara işaret etmektedir. TFV 
ile HEDEF 8 arasında doğrudan bir bağ vardır, çünkü güçlü ve sürdürülebilir bir 
ekonomik büyüme için TFV’nin artması gerekmektedir. Diğer yandan TFV’deki 
artış, genel olarak HEDEF 8’in gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır. 

HEDEF 8 içindeki ana temalardan biri olan ekonomik büyüme eşitliği, sosyal ve 
çevresel adaleti hesaba katan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin 
hayata geçirilmesini öngörür ve ekonomik refahtan adil biçimde yararlanılmasını 
sağlayan kapsayıcı bir büyüme anlayışı güder. Sürekli ve kapsayıcı ekonomik 
büyüme, sosyal kalkınma ve çevrenin koruması temaları, İstediğimiz Gelecek 
Raporu içinde ortaya konulan ortak hedefler arasında yer almaktadır24. Verimlilik, 
ekonomik büyümenin bir göstergesi; işgücü ise TFV’yi belirleyen beş girdiden 
biridir. Bu anlamda TFV ile ilgili politika adımlarında HEDEF 8 ile ilişki içerisinde 
hareket edilmeli ve HEDEF 8 içindeki vurgulara özen gösterilmelidir.

TFV’deki artış özellikle 8.1. ve 8.2. Alt Hedeflerin başarılmasına yardım edecek bir 
etki yaratır. 8.1. Alt Hedef içinde yer alan kişi başına düşen gelirin artırılmasına 
yönelik hedef TFV çerçevesinde ele alınacak konular arasında yer almaktadır. 
8.2. Alt Hedef kapsamında teknolojik gelişme ve yenilikçi yaklaşımlarla işgücü 
veriminin arttırılması, yine TFV’nin artırılmasına yönelik adımlardan biri olarak, 
Beyaz Kitap içerisinde de vurgulanmaktadır. 

İşgücü sayısı artarken, iş imkânlarının da işgücü sayısına cevap verecek şekilde 
genişlemesi, istihdam olanaklarının arttırılması, çalışanların haklarının korunması, 
tam istihdam, gençlerin ve kadınların istihdama katılımı, dezavantajlı kesimlerin 
istihdama erişimi gibi HEDEF 8’in alanına giren konuların tümü, TFV için de önemle 
ele alınan konulardandır. Bu konular aynı zamanda sürdürülebilirlik temelinde 
kurulacak bir verimlilik anlayışı için yol gösterici kavramlara işaret eder.  

Uluslararası Çalışma Örgütü - ILO tarafından “Dünyada İstihdam Eğitimleri” 
ve bunun toplumsal yansımaları üzerine hazırlanan 2017 raporuna göre özel 

24 The Future We Want, United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio
 de Janeiro, Brazil, 20-22 June 2012, Outcome of Conference; İstediğimiz Gelecek, Birleşmiş
 Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) (Rio de Janeiro, Brezilya, 
 20-22 Haziran 2012) Konferans Çıktısı
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sektördeki kayıtlı işletmeler insana yakışır işler yaratılmasında belirleyici role 
sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma gündemi, bu yaklaşımı göz önünde tutarak 
yeni işler yaratılmasını, girişimciliği, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
kayıtlı hale gelip büyümesini “insana yakışır iş ve büyüme” hedefinin (HEDEF 8) 
gerçekleşmesinde merkezi bir yere koymaktadır 25.

8.5. Alt Hedef içinde yer alan, toplumun tüm kesimleri için insana yakışır iş 
imkânının yaratılması26, kadınların ve gençlerin istihdam olanaklarına eşit 
biçimde kavuşması, 10. Kalkınma Planı’nda ele alınan temel sorunlardandır. 
TFV’nin güçlenmesi için nitelikli işgücünün yaratılması, ara eleman ihtiyacına 
yönelik mesleki eğitimlerin sağlanması ile işe erişimin kolaylaştırılması, yine 
8.5. Alt Hedef içinde yer alan “tam ve üretken istihdamın sağlanması” ifadesi ile 
yakından ilişkilidir. TFV içinde işgücünün rolü hesaplanırken söz konusu önceliğin 
sadece girdi ve çıktı arasındaki fark anlamına gelen salt verimlilik açısından değil, 
kapsayıcı büyüme ve insana yakışır iş hedefinin hayata geçirilmesi açısından da 
ele alınması gerekmektedir. 

TFV içinde işgücü verimliliğine ilişkin atılacak adımlarda, öncelikle toplanan 
tüm verinin cinsiyete, yaşa ve diğer kırılımlara göre ayrıştırılmış olması önem 
taşımaktadır. Böylece kapsayıcı ekonomik büyüme ve herkes için erişilebilir 
istihdam hedeflerine yönelik adımların atılmasına katkı sunulabilecek ve gelişim 
gerektiren diğer alanların tespit edilmesi sağlanabilecektir. 

Girişimcilik ve ilişkili konular HEDEF 8 ile TFV arasındaki bir diğer ortak alandır. 
Tam istihdamın yollarından biri olan girişimcilik destekleri, TFV’yi hızlandırıcı 
yöntemlerden biri olarak çeşitli bağlamlarda ele alınmaktadır. Girişimcilik konusu 
aynı zamanda 8.3. Alt Hedef içinde yenilikçi ve yaratıcı girişimlerin desteklenmesi 
ile ilişkili olarak ifade edilmekte, 8.10 Alt Hedef içinde ise destekler bağlamda ele 
alınmaktadır. 

Finansal kurumların kapasitelerinin ve işlevlerinin artırılması TFV içindeki sekiz 
öncelik kapsamında ele alınmakta, 8.10 Alt Hedef kapsamında da gündeme gelmekte 

25 ILO, Dünyada İstihdam ve Toplumsal Durum 2017 Raporu, yönetici özeti https://www.ilo.org
 ankara/news/WCMS_581095/lang--tr/index.htm
26 Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tanımı ile insana yakışır iş, “insanların çalışma yaşamındaki  
 özlemlerini yansıtmaktadır. Kastedilen, üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere
 sosyal konuma 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”. Bkz: http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/dw
 lang--tr/index.htm
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olan ortak alanlardandır. Bu bağlamda TFV için önerilen öncelik alanlarından birisi 
girişimci sermaye fonlarının oluşturulması ve girişim desteğinin sürekliliğinin 
sağlanması ile ilişkilidir. Finansal hizmetlere ve desteklere erişim, kadın istihdamı 
açısından da etkili bir araçtır. Kadın girişimcilere verilen destekler, küçük ve orta 
ölçekli işletmelere yönelik destekler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer 
yandan girişimcilik, kadınların istihdama katılımını sağlamada önemli araçlardan 
biridir.  Buna rağmen Türkiye’de kadın girişimci oranlarının çok düşük düzeyde 
olduğu da bilinmektedir27. Girişimciliğin desteklenmesi ise kadının güçlenmesi 
eylem planı tarafından tanımlanan eylem alanlarından birisidir. 

Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan çatışma belirgin bir nüfusu göçe 
zorlamıştır ve 2018 rakamlarına göre Türkiye’de 1.916.528 erkek, 1.617.294 
kadın Suriyeli geçici koruma kapsamı altında yaşamını sürdürmektedir28. Bu 
nüfus Türkiye’de kırılgan bir işgücü oluşturmaktadır. Yoksulluğun, yoksunluğun 
ve çaresizliğin yarattığı bu kırılganlık, söz konusu nüfusu güvencesiz işlere 
yöneltmekte ve sömürüye açık hale getirmektedir. Bu koşullarda, sınırlı istihdam 
olanağı ve hızla artan işgücü sayısı sonucunda işgücü piyasasındaki dengeler 
üzerinde bir baskı oluşması beklenmektedir. Bu koşullar özellikle 8.7. Alt Hedef 
içinde ele alınan zorla çalıştırma, düşük ücret, insan ticareti, çocuk işçiliği, vb. 
uygulamaların ortadan kaldırılması konusuna özen göstermeyi ve 8.8. Alt Hedef 
içinde yer alan, göçmenler başta olmak üzere güvencesiz işlerde çalışmanın 
önlenmesi hedeflerinin önemini artırmaktadır. Bu anlamda söz konusu hedeflerin 
başarılmasında verimliliğe ilişkin politikaların ve özel sektörün istihdam 
politikalarının önemi vardır. 

HEDEF 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma, fiziksel yapı, bilgi, teknoloji ve diğer 
mekanizmaları içeren güçlü bir altyapının üzerinde şekillenen kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir endüstriyel kalkınmanın teşvik edilmesine bağlıdır. Hem 
toplumsal yaşamın hem üretim süreçlerinin eşitlikçi ve adil bir yapıya kavuşması 
için sağlam bir altyapının oluşturulması, sanayileşmenin güçlenmesi ve nitelikli 
işgücünün, yenilikçilik ve teknolojik gelişim ile desteklenmesi, HEDEF 9’un alanına 
giren konular içerisinde yer almaktadır. Sanayileşme, teknolojik gelişme, altyapı

27 2016 yılı itibariyle Türkiye’de toplam iş veren ve kendi hesabına çalışan kişi sayısı 5 milyon 775 bin
 olup, bu sayının 4 milyon 928 bini erkek, 846 bini yani yaklaşık 7’de biri kadındır.  Bkz: Kadının
 Güçlenmesi̇ Strateji̇ Belgesi̇ ve Eylem Planı, 2018-2023, ASPB, KSGM, (Ankara, 2018) http://www
 sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/RySPo+KADININ_GUCLENMESI_STRATEJI_BELGESI_VE
 EYLEM_PLANI_2018-2023_. Pdf
28 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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yatırımı ve yenilik, TFV’nin ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmanın kritik 
itici güçleridir. Sanayinin gelişimi ve bununla ilişkili olarak TFV artışı Türkiye’de, 
10. Kalkınma Planı içinde yer almış, bu bağlamda teknoloji düzeyinin yükseltilmesi 
ve bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması gibi HEDEF 9’un kapsamı 
içindeki diğer alanlara da vurgu yapılmıştır. HEDEF 9’da ele alınan istihdam 
yaratan, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve sanayide gelişimin 
sağlanabilmesi gibi hedeflerin hayata geçirilmesi için sürdürülebilir kalkınma 
temelinde gerçekleşecek bir TFV artışı önem taşımaktadır. 

HEDEF 9’un diğer bileşenleri olan teknolojik ilerleme, yeni iş imkânları yaratma, 
enerji verimliliğini artırma, çevre dostu teknolojiler ile çalışma, ekonomik ve 
çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmaya odaklanmaktadır. Sürdürülebilir 
endüstrilerin desteklenmesi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, bilgi ve 
birikime herkesin eşit erişimini sağlama, bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım 
yapılması, bu eylemlerin toplumsal cinsiyet boyutunun planlanması ve bu 
önceliklerin inşaat ve finansmanın her alanında dikkate alınması sürdürülebilir 
kalkınmayı mümkün kılan önemli yollardır. 

9.2. Alt Hedef içinde yer alan kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayinin desteklenmesi, 
TFV için dört temel politika alanından biri olan, sanayi ve teknoloji alanlarının 
geliştirilmesini içeren, üretimin teşvik edilmesi politika alanı ile yakından 
ilgilidir29. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alan bir verimlilik anlayışı 
için sanayi ve teknoloji alanlarının geliştirilmesini içeren üretim planlaması, 
herkes için erişilebilir ve çevresel hassasiyetleri gözeten bir biçimde yapılmalı 
ve hayata geçirilmelidir. TFV içinde öncelik alanları arasında ifade edilen 
dijitalleşme, altyapının geniş anlamdaki tanımı içinde dijital altyapının ve buna 
ilişkin bilgi ve becerilerin artırılması konusunda atılacak adımlar, HEDEF 9’un 
gerçekleştirilmesine de hizmet etmektedir. 

9.3. Alt Hedef içinde özellikle küçük işletmeler için finansal hizmetlere erişim 
ve değer zincirine entegrasyon hedefi dile getirilmektedir. Bu konu TFV ile 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki doğrudan örtüşen alanlardan birisidir.  
Küresel değer zincirine entegrasyon, TFV’yi artırmanın başlıca yollarından birisi 
olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle de TFV’nin arttırılmasına yönelik politika 
önerileri içerisinde tanımlanmaktadır30. 9.3. Alt Hedef’in gerçekleştirilebilmesi 
için, bu öneriler 9.3. Alt Hedef ile birlikte düşünülerek hayata geçirilmelidir.  

29 Bkz: Esen Çağlar ve Emre Koyuncu, Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine  
 Destek Projesi Beyaz Kitap, (Ankara, 2018) (Sayfa: 39).
30 Adı geçen eser. (Sayfa: 14-17)
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9.4. Alt Hedef kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin sanayi ve teknoloji ile 
ilgili süreçlerde öncelikli olarak ele alınması amacıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir 
bir sanayi anlayışı söz konusu edilmektedir. TFV’nin mümkün olması bir girdi 
olarak doğal kaynakların varlığı ve yeterliliğiyle ilgilidir. Özellikle su ve toprak 
üzerinden sanayinin yol açtığı olumsuz etkilerin önüne geçmek ve uzun vadede 
kaynak verimliliğini ve etkinliğini güçlendirmek, hem TFV’nin hem sürdürülebilir 
kalkınmanın alanına giren bir konudur. Bu iki yaklaşım arasındaki işbirliği, 
gezegenin ve gelecek kuşakların sürdürülebilirliğini sağlayacağı gibi uzun vadeli 
ve istikrarlı ekonomik büyümenin de ön koşuludur. 

Yaygın kalkınma yaklaşımı, toplumda en savunmasız olanların en çok maruz 
kaldığı sosyoekonomik ve çevresel maliyetleri göz ardı ederek, “şimdi büyümek, 
daha sonra temizlemek” olarak bilinen yöntemi destekleme eğilimindedir. Oysa 
bu yaklaşım sebebiyle ortaya çıkan iklim değişikliği, üretkenlik artışını olumsuz 
yönde etkilemektedir31. Sürdürülebilir bir çevre için üretim süreçlerinde iklim 
değişikliğine uyum ve emisyon azaltımını bir ana yatırım alanı olarak gören bir 
anlayış gereklidir ve bu nedenle özel sektöre önemli görevler düşmektedir.

İmalat sanayii açısından bakacak olursak 9.4. Alt Hedef’in gerçekleştirilmesi 
Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, 12.Şubat.2015 tarihinde Atık yoğunluğu,  
Sera gazı yoğunluğu; Su verimliliği, Atık geri kazanım oranı, Çevresel harcama 
ve istihdam olmak üzere beş ana grupta toplam sekiz göstergeden oluşan temiz 
üretim ile ilgili bir gösterge seti belirlenmiştir32. Temiz üretim için imalat sanayii 
sürdürülebilir üretim göstergeleri, enerji verimliliğini de içeren bir dizi çevresel 
değişkene ilişkin göstergeleri ortaya koymaktadır. 

Kalkınmanın yenilikçilikle olan ilişkisi artan bir ilgi ve önemle ele alınan 
konulardandır. TFV için politika alanlarından bir diğeri olan yenilikçiliğin 
desteklenmesi ise 9.5. Alt Hedef içinde yer alan yenilikçiliğin teşvik edilmesine 
ilişkin hedef ile doğrudan bağlantılıdır. Söz konusu desteklerin, sürdürülebilir 
kalkınmayı içeren bir bakış açısını taşıması, sadece ekonomik büyümeye değil, 
çevreye, eşitliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sosyal adalete duyarlı yaklaşımları 
da desteklemesi esastır. Yeni yaklaşımların, ürünlerin, yöntemlerin ve örgütlenme 
biçimlerinin teşvik edilmesi, araştırma ve geliştirme yatırımlarının yapılması hem 
TFV hem Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için önemli bir önceliktir. 

31 Shamshad Akhtar, Hongjo Hahm, & Aynul Hasan, Economic and Social Survey of Asia and   
 the Pacific 2016 Nurturing Productivity for Inclusive Growth and Sustainable Development,    
 Chapter 3 IncreasIng productIvIty for revIvIng economic growth and supportIng sustainable   
 development. (New York,2016)
32  bkz: http://www.temizuretim.gov.tr/
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TFV Politika Çerçevesi’nin desteklenmesi kapsamında ifade edilen önceliklerden 
bir diğeri üretim teknolojisinin iyileştirilmesi, ulusal teknolojinin gelişmesi ve bu 
teknoloji ile üretilen ürünlerin küresel pazarda yer edinmesi konuları üzerinde 
durmaktadır. Bu öneri Hedef 9 altında yer alan uygulamaya dönük hedeflerden 
9.b. içinde dile getirilen, sanayi ürünlerinin değer artırımı ve ulusal teknolojinin 
geliştirilmesi ile ilgili tanımlanan hedef ile yakından ilgilidir.

HEDEF 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM

Günümüzde, sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim alışkanlıkları sebebiyle 
gezegenimizin sınırlarını zorlayacak bir noktaya gelindiği, küresel nüfusun 2050 
yılında 9,6 milyar kişiye ulaşması durumunda, mevcut yaşam şeklinin devam 
ettirilebilmesi için dünyamız gibi üç gezegene daha ihtiyaç duyulacağı ifade 
edilmektedir33.  Bu nedenle sadece karar vericilerin ve üreticilerin değil, aynı 
zamanda tüketicilerin de doğal kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanımı 
ile ilgili sorumluluk üstlenmesi ve bu anlayış ile üretim ve tüketim örüntülerinin 
yaratılması, teşvik edilmesi ve benimsenmesi büyük önem taşımaktadır.  

HEDEF 12 iki ana konuya işaret etmektedir. Bunlardan birincisi doğrudan sorumlu 
üretim ana kriterleri ile ilgilidir: Doğal kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir 
yönetimi, çevreye ve insan sağlığına zarar veren kirleticilere karşı önlem alınması, 
etkin bir katı atık yönetimi yapılması gibi alanlara vurgu yapmaktadır. 

Sorumlu üretim ve tüketim, hem şimdiki kuşaklara hem gelecek kuşaklara, yani 
bütün olarak insanlığa ait bir hak alanı olan, elverişli ve sağlıklı bir çevrede 
yaşama ve doğal kaynaklara erişim hakkını gözeten bir üretim ve tüketime işaret 
eder.  Bu alan en temel hak olan yaşam hakkının ön koşuludur34. Özellikle HEDEF 
7 içinde söz konusu edilen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına 
yönelik maliyetler, uzun vadede kaynaklar üzerinde yaratacağı olumlu etkiler 
sayesinde verimliliği artıran etkenlerden biri olabilir. Kısa vadede ise sorumlu 
tüketim yaklaşımının yaygınlaştığı günümüzde bu tür yatırımlar firmaların imajı 
üzerinden olumlu etkiler yaratmakta, sorumlu üretim çok sayıda seçenek içindeki 
tüketici için bir tercih sebebi olabilmektedir. 

33 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
34 Yaşam hakkı, ancak insanın maddi ve manevi varlığını geliştirebileceği, hayatını sağlıklı bir şekilde  
 sürdürebileceği koşullara sahip bir çevrede anlam ifade eder ve bu bakımdan çevreye yönelik her
 tehdit aynı zamanda yaşam hakkını da tehdit eder. Bkz. Kemal Dadak, YENİ KUŞAK HAK OLARAK
 ÇEVRE HAKKI, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (2015)  Sayı:5, s. 324; İnsan hakları alanında
 çalışan uzmanlar tarihsel olarak haklar alanını 3 kuşak içinde ele almaktadırlar. Temel özgürlükler,
 kişisel ve siyasal hakları birinci kuşak, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ikinci kuşak, dayanışma
 ve gelecek nesillerin haklarını içeren küresel haklar üçüncü kuşak haklardır. Bkz. Günay Gönüllü,
 Çevresel-Kentsel Hakların Gelişimi: Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Haklar, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt
 32, 2014, s. 31-52.
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İklim değişikliği ile ilişkili önlemlerin üretime ve verimliliğe ilişkin politika, plan ve 
stratejilere entegre edilmesi, sadece kamu için değil, sürdürülebilir kalkınmanın 
en önde gelen paydaşlarından birisi olarak özel sektör için de bir öncelik olmalıdır. 
Özel sektör için sürdürülebilirlik stratejileri, özellikle büyük şirketlerin sektördeki 
hareketlerini belirleyen ve ilişkilerini yönlendiren planlama dokümanları olarak, 
hem kendi adımlarını belirlemekte hem tedarik zinciri içerisinde ilişkide oldukları 
diğer girişimlerin faaliyetlerini etkilemektedir.

Bu anlamda TFV yaklaşımı içinde ele alınan araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
yenilikçilik, teknolojik gelişim gibi alanlar, yeşil büyüme yaklaşımının önermelerine 
açık olarak yeniden düşünülmelidir. Bu durum son tahlilde TFV’nin yeniden 
tanımlanması hatta önceliklerin ve bileşenlerin yeni bakış açıları ile gözden 
geçirilmesi için zengin bir tartışma zemini açmaktadır. 

HEDEF 12’nin dikkat çektiği bir diğer konu sürdürülebilir üretim ve tüketim 
anlayışının mevzuata, plan ve programlara yansıtılması, bu yönde bilincin 
güçlendirilmesi, farkındalığın ve davranış değişikliklerinin yaratılması ile ilişkilidir.

10. Kalkınma Planı’nda, HEDEF 12 içinde yer alan sorumlu üretimin çeşitli 
noktalarına yer vermektedir35. Sanayide TFV artışının uzun dönem ortalamasının 
üzerine çıkarılması hedefini gerçekleştirmek için imalat sanayiinde dönüşümün 
ana odakları, yenilikçilik ve firma becerileri, bölgelerin üretime etkili katılımı, 
sektörler arası entegrasyon ve yeşil teknoloji ve üretim ile dış pazar çeşitliliği olarak 
ifade edilmektedir. Planda, “Yeşil üretim kapasitesi, yenilik, firma becerileri ve 
sektörler arası entegrasyonun geliştirilmesiyle verimlilik ve yurtiçi katma değerin 
artırılması; dış pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliştirilmesiyle 
de istikrarlı yüksek büyümenin sağlanması” hedeflenmektedir36. 

Kalkınma Planı’nda da sıklıkla yer alan ve UNEP tarafından “insanın refahını ve 
toplumsal eşitliği sağlarken, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde 
düşüren bir ekonomik model” olarak tanımlanan yeşil ekonomi veya yeşil büyüme, 
düşük karbonlu, kaynakları etkin olarak kullanan, biyo-çeşitlilik ve ekosistem 
hizmetleri kayıplarını önleyecek ve toplumsal olarak kapsayıcı kamu ve özel sektör 
yatırımlarıyla sağlanmaktadır37. Ayrıca planda “doğal kaynakların ekonomik 
değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik 

35 10. Kalkınma Planı, (2014-2018) www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1-1-1.doc. 
36 Adı geçen eser. 
37 UNEP, Towards A GreenEconomy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, (2011).  
 http://www.unep.org/greeneconomy/portals/88/documents/gerGreenEconomyReport.pdf
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ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi”38 anlayışı dile getirilmektedir.  Planda 
yer alan bu hedefin, 2030 gündemi içinde HEDEF 12 ile doğrudan bağlantılı olarak 
ve daha güçlü bir yaklaşımla sürdürülmesi beklenmektedir. 

Çeşitli boyutları ile sorumlu üretim -yani toplumsal cinsiyet eşitliğine, sosyal 
adalete ve çevrenin korunmasına dayalı üretim ve yönetim anlayışı- giderek büyük 
firmalar için bir ana-akım yöntem haline gelmekte ve küresel pazardaki davranış 
kodlarına yansımaktadır. Özellikle doğal kaynak bağımlılığı yüksek sektörlerde 
verimliliğin sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde artması için bu hassasiyet önemli 
bir yer tutmalıdır. 

Değer zincirinin sonlarında yer alan ve zincirde belirleyici rol oynayan firmaların 
sorumlu üretime yönelik kararlılıkları sadece kendi üretim süreçlerini değil tedarik 
zincirinde yer alan diğer firmaların üretim süreçlerini de etkileyebilmektedir. 
Sorumlu üretim anlayışı ile şekillenen bir imalat sanayiinde, bu tür bir eğilimin 
gerisinde kalmak, bu anlayışı üretim süreçlerine yansıtamamak, küresel pazarın 
dışında kalmaya neden olabilir. Diğer yandan sadece özel sektör firmaları arasındaki 
ilişkide değil kamu alımlarında da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin hayata 
geçirilmesi bir kriter olduğunda ve sorumlu üretim süreçlerini hayata geçirecek 
yenilikler teşvik edildiğinde HEDEF 12 ile ilgili ilerlemeler kaydedilecektir. 

12.6. Alt Hedef’te ifade edildiği gibi, özellikle ulus ötesi şirketlerin sürdürülebilirlik 
raporları ile sorumlu üretim anlayışını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
yaklaşımını üretim süreçlerine yansıtmaları, diğer şirketler ve tedarikçileri 
açısından örnek teşkil etmektedir. TFV Politika Çerçevesi’nde destek projesi 
kapsamında başarı hikâyelerinin paylaşılması, bu yolla iyi örneklere ilişkin 
deneyim ve bilgi birikiminin aktarılması önerilmektedir. Söz konusu öneri 
HEDEF 12 bağlamda hayata geçirilebilecek ve sürdürülebilir tüketim anlayışının 
yerleşmesine olanak tanıyarak HEDEF 12’nin başarılmasına katkı sunacaktır. 

HEDEF 12 sadece sorumlu üretim açısından değil, sorumlu tüketim açısından 
da küresel eğilimlerin sorgulanmasını gündeme getirir. Yeni tüketiciler, 
sorumlu tüketim alışkanlıklarını kazanarak, üretimin de sorumlu bir biçimde 
gerçekleşmesine etkide bulunurlar. Yeni tüketiciler, seçimlerini çevre ve diğer 
insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmayan üretim süreçlerini takip eden 
ürünlerden yana kullanmaktadır. 

38             10. Kalkınma Planı, (2014-2018) www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1-1-1.doc.
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Dolayısıyla yeni tüketicileri hem işgücüne ilişkin adil ve eşitlikçi firmalara hem 
çevreye duyarlı üretim biçimlerine öncülük edebilmektedir39. Ürün çeşitliliği 
ve firma sayısının çok olduğu günümüz piyasalarında müşteri daha fazla seçim 
şansına sahiptir. Bu da onu seçim kriterlerini çoğaltmaya yöneltmektedir. Böyle 
bir rekabetçi piyasa ortamında “sorumlu üretim” bir kriter olarak müşterilerin 
ilgisini çekmeye devam etmektedir. Müşterinin özgün ihtiyaçları ve beklentileri 
arasında ‘toplumsal cinsiyet eşitliği, düşük karbon ekonomisi, yeşil büyüme gibi 
kapsayıcı ve sorumlu üretim biçimlerini benimsemiş firmalarla çalışmak’ da yer 
alabilmektedir.

Sorumlu üretim ve tüketim, müşterilerle güvene dayalı ilişkinin kurulması, 
böylece uzun vadeli müşteri sayısının azalmaması, tersine artması ve yeni 
müşteri kazanılması açılarından da önem taşımaktadır. Üretimde temel hakları 
gözeten, çevre duyarlılığı içinde hareket eden, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı 
gösteren yapılar, küresel piyasalar ve büyük firmalar başta olmak üzere, çok çeşitli 
düzeydeki ve konumdaki müşteriler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu talep 
artışı, TFV açısından anlam ifade eden süreçlerden birisidir. 

Diğer yandan tüketici veya müşteri ile aracısız iletişim, TFV’yi arttıran 
niteliklerden biri olarak vurgulanmaktadır ve müşterinin ürünün üretim sürecine 
ilişkin tercihlerinin de üretim biçimini şekillendirdiği bir yapıya işaret etmektedir. 
Müşterinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin TFV içindeki 
önemi, Beyaz Kitap içinde de belirtilmektedir. Bu çözümlerin kapsayıcı büyüme, 
sürdürülebilir kalkınma ve sorumlu üretim çerçevesi içinde üretilmesinin küresel 
pazarda rekabet şansını artıracağını ve giderek daha fazla öneme sahip olacağını 
söylemek mümkün görünmektedir. 

HEDEF 17: HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak çok 
aktörlü bir yapı içinde, birlikte gelişen bir ortak anlayış çerçevesinde kurulan 
küresel ortaklık ve işbirliği ile gerçekleştirilebilmektedir. HEDEF 17 bu önkoşulu 
başlı başına bir hedef olarak ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin hataya geçirilmesini mümkün kılacak araçlar, ekonomik ortam, 
finansal kaynaklar, kurumsal yapılar, teknoloji, veri toplama gibi uygulamaya 
ilişkin ana konular bu hedef içinde yer almaktadır. 

39  HAVAS tarafından yürütülen, 10 binden fazla katılımcının yer aldığı araştırmanın küresel örneklemi 
içindeki katılımcıların üçte ikisi toplumsal değişim için hükümetler kadar özel sektörün de sorumluluk 
taşıdığını ifade etmektedir. Katılımcıların %62’si ise en çok tercih ettikleri markaların sosyal problemlerin 
çözümünde daha fazla etkili olmalarını arzu ettiklerini dile getirmektedir.  Tüketicilerin %78’I atık azaltımı 
stratejisi olan markaları tercih ettiklerin belirtmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: https://download.havas.com/
prosumer-reports/project-superbrand-10-truths-reshaping-the-corporate-world/



23

HEDEF 17, HEDEF 16’ya ulaşılabilmesi için gerekli araçları ortaya koymakta 
ve bu hedeflerin hayata geçmesi için gerekli yapıları tanımlamaktadır. Hedefler 
için atılacak adımlar HEDEF 17 içinde ortaya konulan bir ilişkiye karşılık 
gelebilmektedir. HEDEF 17, küresel hedeflerin hayata geçirilmesi amacı ile 
düzenlenmiştir. Bu hedef içinde yer alan (1)uluslararası finansman anlayışı; (2) 
adil, hakkaniyetli ve kurallı bir uluslararası ticaret yapısı; (3) teknoloji transferinin 
bilgi, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin bölgesel ve uluslararası işbirliği 
içinde sağlanması; (4) etkin bir bilgiye dayalı olarak güçlü, karşılaştırılabilir 
veri toplanması altbaşlıkları içinde ifade edilen öneriler tüm küresel hedeflerin 
hayata geçirilmesi için gerekli araçlardır. HEDEF 17, bu araçların işlemesi için 
gereken yapıları tanımlamaktadır. Bunlar “politik kararlılık”, bu kararlılığı eyleme 
dökecek ve yukarıdaki araçları etkin bir biçimde kullanacak kamusal “kapasite”, 
uluslararası ve sektörel düzeyde “ortaklıklar ve işbirlikleri”dir. 

Küresel ekonominin bir parçası olmak ve küresel pazara entegre olmak için 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni hesaba katan bir verimlilik anlayışının 
geliştirilmesi gerektiğini farklı bağlamlarda önceki bölümlerde belirtilmişti. 
HEDEF 17 bağlamında ise bu ortaklıkların nasıl kurulacağına ilişkin önermeler 
görülmektedir. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin 
ihracatlarını artırmalarına destek verilmesi; adil ve açık, herkesin yararına olan, 
evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sisteminin oluşturulması, 
küresel pazara entegrasyon ile yakından ilgili olan ve verimliliğin de alanına giren 
konulardır40. HEDEF 17, yukarıda TFV ile ilişki içerisinde ele alınan hedeflere 
ilişkin uygulamaların nasıl yapılacağını ortaya koyduğundan hem tüm hedefler 
hem hedefler içerisindeki TFV bağlantıları ile ilişkili adımlara vurgu yapmaktadır. 
Bunun yanında bazı alt hedefler, TFV açısından gündeme getirilen politika önerileri 
ve öncelikler ile yakından ilişkilidir. 

17.6., 17.7. ve 17.8. Alt Hedefler, teknoloji transferine olanak tanımaya çalışmaktadır 
ve TFV için olası politika çerçevesinde yer alan ilişkili ihtiyaçlar ile yakından 
ilgilidir. 17.6. Alt Hedef, küresel hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli teknolojinin 
küresel düzeyde erişime uygun biçimde yaratılması için, bilim, teknoloji ve 
yenilikçi uygulamalara erişimin artırılmasını, hızlandırılmasını ve küresel bir 
teknoloji platformunun oluşturulmasını içermektedir. 17.7. Alt Hedef teknolojik 
dönüşümün sürdürülebilir çevre adına yaratacağı katkıya odaklanmakta, çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan, çevreye duyarlı 
teknolojilerle üretilmiş̧ ürünlerin teşvik edilmesine yer vermektedir. 

40 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-17-  
 partnerships-for-the-goals.html
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17.9. Alt Hedef içinde küresel hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli kapasitenin 
uluslararası ve bölgesel işbirlikleri yoluyla geliştirilmesine işaret etmektedir. 
Böylece kimseyi geride bırakmama ilkesine uygun, dengeli bir kalkınma ve 
büyüme sağlanmasına ilişkin niyetler somutlaştırılmaktadır. 

17.18. Alt Hedef  içinde yer alan etkin veri toplama ve ayrıştırılmış veri; verimlilik 
adına atılan adımların sadece ekonomi üzerindeki değil, hem iklim, doğal kaynaklar, 
biyo-çeşitlilik ve çevre üzerindeki hem farklı yaş gruplarından, gelir düzeyinden, 
etnik kökenden, milliyetten, farklı bedensel ve zihinsel kapasiteye sahip kadınlar 
ve erkekler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıştırılmış veri ile TFV 
ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi tanımlamak, kapsayıcı büyüme ve 
sürdürülebilir kalkınma temelinde bir verimlilik anlayışı geliştirmek mümkün 
olabilmektedir. 

Sonuç
Beyaz Kitap’a ek olarak hazırlanan bu metin, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin 
bir araya gelerek geliştirdikleri 2030 Gündemi’ni, diğer bir söylemle Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri içinden seçilen altı hedef çerçevesinde, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışı ile TFV arasındaki ilişkiyi gündeme taşımaktadır. Bu anlamda 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasına yönelik bir çalışma olarak 
görülebilmektedir. Seçilen altı hedef üzerinden yürütülen tartışma, hedefler ve 
TFV ile ilişkili çeşitli faaliyet alanları arasında ne tür ilişkiler kurulabileceğine dair 
bir örnek olarak ele alınmalıdır. 

Yukarıdaki tartışma içinde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi 
sürdürülebilirlik vurgusu taşıyan bir TFV anlayışının, verimlilik ile çelişen 
ilişkilere işaret etmesi olabilir. Çünkü sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içinde 
kurgulanan ekonomik büyüme, çok çeşitli ve geleneksel olmayan alanlara yatırım 
yapmayı gerektirebilmektedir. İlk bakışta çıktılar ile girdiler arasındaki orana 
dayalı olarak hesaplanan verimliliğe aykırı gibi görülen birtakım yatırımlar, 
uzun vadede olumlu yönde önemli sonuçlar yaratabilmektedir. Aksi durumda 
ise eşitsizliğin ve çevresel yıkımın verimlilik üzerinden hatırı sayılır bir maliyeti 
olması beklenmektedir. Yukarıdaki bölümlerde de örneklerine yer verildiği gibi, 
sürdürülebilir kalkınma anlayışını güden bir TFV yaklaşımı, “sermaye, işgücü, 
enerji, malzeme ve hizmetler” etkenlerinin sadece ekonomik büyüme ile ilgili 
değil, çevresel ve sosyal temel haklar çerçevesinde ele alınması gerektiğine 
dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin oluşturduğu bu 
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çerçeve, dayanıklı ve istikrarlı bir verimlilik anlayışını ve TFV için elverişli ortamı 
sağlamaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne özen gösterilmesi ve kapsayıcı büyüme 
anlayışının güdülmesi farklı sektörlerde, değer zincirinin farklı aşamalarında 
faaliyet gösteren ve farklı büyüklükteki firmaların, küresel tedarik zincirine 
entegrasyonun da önemli rol oynamaktadır. Küresel pazarın bir parçası olmak ve 
hatta küresel pazarın ana aktörlerinden biri haline gelebilmek için sadece parasal 
ilişkilerin değil, aynı zamanda küresel değerlerin ve eğilimlerin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri özel sektör 
için sanayi ve üretim ilişkileri sürecinde takip edilecek, çevreye ve sosyal adalete 
duyarlı bir değerler bütünü çizmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, bu 
değerlerin üretim süreçleri de dâhil olmak üzere, tüm ekonomik süreçlerde ve özel 
sektör de dâhil olmak üzere tüm paydaşlar tarafından nasıl yaşama geçirileceğine 
ilişkin pratik önerilerde bulunmaktadır. 

Sürdürülebilir bir çevrede, eşit, adil ve barışçıl bir yaşam kurabilme imkânın 
bize tanıyan bu önemli çerçevenin hayata geçirilmesinde bireylerden, ülkelere, 
firmalardan, sektörlere, akademiden, sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin 
üzerine önemli görevler düşmektedir. 
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