
 

9. SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI 

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 

yenilikçiliğin güçlendirilmesi 
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9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve 

insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, 

sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması 

9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı 

 

9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi 

9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve 

gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az 

gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması 

9.2.1. Kişi başına ve GSYH'nin bir oranı olarak imalat sanayi katma değeri 

 

9.2.2. Toplam istihdamın bir oranı olarak imalat sanayi istihdamı 

9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun 

koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara 

entegrasyonlarının artırılması 

9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde küçük ölçekli sanayilerin oranı 

 

9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı 

9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha 

verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi 

süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir 

hale gelecek biçimde geliştirilmesi 

9.4.1. Katma değer birim başına CO2 emisyonu 

9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik 

edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu 



araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla 

bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi 

9.5.1. GSYH'nın bir oranı olarak araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı 

 

9.5.2. Bir milyon yerleşimci başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer) 

9.a. Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte 

olan küçük ada devletlerine genişletilmiş finansal, teknolojik ve teknik destek verilmesi yoluyla 

gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması 

9.a.1. Altyapıya toplam uluslararası resmi destek (resmi kalkınma yardımlarına ilave olarak 

diğer resmi yardım akışları)  

9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması 

aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin 

desteklenmesi 

9.b.1. Toplam katma değer içindeki orta ve yüksek teknolojili katma değer üreten sanayi 

sektörlerinin oranı 

9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az 

gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba 

gösterilmesi 

9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı 

 


