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Kültür 21: Eylemler, 18-20 Mart 2015’te Bilbao’da gerçekleşen ilk UCLG 
Kültür Zirvesi kapsamında kabul edildi. Bu doküman, Kültür için Gündem 21’i 
desteklemekte ve onu somut taahhütlere ve eylemlere dönüştürmekte, UCLG’nin 
kültür ve sürdürülebilir kalkınmadaki liderliğini pekiştirmektedir. Kültür 21 
Eylemler, UCLG Kültür Komitesi tarafından yürütülen 18 aylık derinlemesine 
bir danışma sürecinin sonucudur. Dökümanın Türkçeye çevirisi UCLG-MEWA 
tarafından yapılmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Kültür: Yerel Eylem için Bir Rehber 
dökümanı için çalışmalar Mayıs 2018’de UCLG Kültür Komitesi tarafından 
başlatıldı. Rehberin ilk versiyonu, 10-13 Mayıs 2017’de Jeju’da düzenlenen ikinci 
UCLG Kültür Zirvesi’nde tartışıldı. Rehberin yapısı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacı’na dayanmakta ve Amaçların her birine ulaşmada kültürün niçin ilgili 
olduğunu gösterecek bilgiler sunmaktadır. Dökümanın Türkçeye çevirisi UCLG-
MEWA tarafından yapılmıştır.

COVID-19 Pandemisi İle Mücadelede Kültürün Potansiyelini Gerçekleştirmesini 
Sağlamak bildirgesi; 2030 Gündemi doğrultusundaki #Culture2030goal 
kampanyası ve BM’nin SKA’lar için Uygulama On Yılı’nın merkezine kültürü 
yerleştirme ihtiyacı çerçevesinde şekillenmiştir. Kampanya ortakları 20 Nisan 
2020’de bildiriyi yayınladı ve 21 Mayıs 2020’de, Dünya Diyalog ve Kalkınma için 
Kültürel Çeşitlilik Günü’nde uygulama aşamasını başlattı. Dökümanın Türkçeye 
çevirisi Dr. Ege Yıldırım ve İlgem Çoban tarafından yapılmıştır. 

2020 Roma Şartı – Kültürel Hayata Tam Ve Özgürce Katılım Hakkı Şehirlerimiz 
Ve Topluluklarımız Açısından Yaşamsaldır belgesi, kültür ve kalkınmaya dair 
küresel diyaloğa bir katkı olarak 2020 Nisan ve Ekim tarihleri arasında, önemli 
şehirler, kuruluşlar, uzmanlar ve ağlarla birlikte düzenlenen çevrimiçi toplantılar 
ve seminerlerden oluşan ve 1-3 Ekim 2020 tarihlerinde Roma’da organize edilen 
Hibrid Konferansı’yla neticelendirilen bir danışma sürecinin sonucudur. 29 Mayıs 
2020’deki UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ilk kez duyurulan Şart, 13 Kasım 
2020’de UCLG Dünya Konseyi’nde kabul edildi. Dökümanın Türkçeye çevirisi İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.
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Bu antoloji, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi tarafından, UCLG Kültür 
Komitesi ile iş birliği içinde, aşağıda bilgileri bulunan dört belgenin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulmuştur.



SUNUŞ

Kalkınma politikalarının makro veriler ve ekonomik göstergelerle 
kısıtlandığı sanayi çağı; insanı, emeği ve toplumu tüketmek üzerine olan 
yapısıyla sürdürülebilir olmadığını geçen yüzyılda dünyaya gösterdi. Bunun 
bilincine erişen uluslararası toplum, kalkınmanın sürdürülebilir kılınması 
için ekonominin yanında hayatın ve toplumun farklı unsurlarını da bu 
sürece dahil etmeye ve aralarında koordinasyonu tesis etmeye çalışmakta. 
Hiç şüphe yok ki bireylerin, toplulukların ve toplumların yapı taşı olan kültür 
de bu süreçteki ana aktörlerden biri.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap kültürün, sürdürülebilir kalkınma içindeki 
rolünü vurgulayan dört farklı dökümanın bir araya getirilmesinden oluşuyor. 
Kültür için Gündem 21: Eylemler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda 
Kültür: Yerel Eylem için Bir Rehber, Roma Şartı ve COVID-19 Pandemisi 
İle Mücadelede Kültürün Potansiyelini Gerçekleştirmesini Sağlamak adlı 
çalışmalardan derlenen Kültürel Dökümanlar Antolojisi’nin, yerel yönetim 
politikalarına kültürün uygun bir biçimde dahil edilmesi ve kültürel yönetişim 
anlayışının yerleştirilmesi doğrultusunda bir referans kitabı olacağını umut 
ediyoruz.

Bu dökümanların oluşturulması ve savunuculuk faaliyetlerinin 
yürütülmesinde yoğun çaba sarf eden UCLG Kültür Komitesi ve tüm diğer 
paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz. 

Mehmet DUMAN

UCLG-MEWA Genel Sekreteri







EYLEMLER



KÜLTÜR 21: EYLEMLER
Sürdürülebilir kentlerde kültürün rolü üzerine taahhütler



18-20 Mart 2015 Bilbao Toplant�s�nda, 
Uluslararas� Birleşşmişş Kentler ve 
Yerel Yönetimler (UCLG) teşşkilat� 
taraf�ndan toplant�ya çağğr�lan 
tüm dünyadaki kentlerin ve yerel 
yönetimlerin temsilcileri ilk Kültür 
Zirvesinde “Kültür 21: Eylemler” 
belgesini aşşağğ�daki amaçlar 
doğğrultusunda kabul etti.

EYLEMLER



 Vatandaşlık, kültür ve sürdürülebilir 
kalkınma arasındaki birbirine bağımlı 
ilişkiyi vurgulamak.

 Erişilebilir ve ölçülebilir eylemler ve 
taahhütlere dayalı uluslararası bir çerçeve 
sunmak..

 Gündem 21’i (2004) daha etkili hale 
getirerek tamamlamak.

 Vatandaşlar için politikaların 
geliştirilmesinde ve uygulanmasında 
yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü 
güçlendirmek.

 2015 Sonrası Kalkınma Gündemindeki 
kültürün asıl rolünün tanımına ve önemine 
katkı sağlamak.





KÜLTÜR 21: EYLEMLER  I  A. TAKDIM

Bu 21.yüzyılın başlarında artık biliyoruz ki kültüre önemli bir yer verilmedikçe hiç bir kalkınma 

“sürdürülebilir” olamaz. İnsani kalkınma, herkesin kapasitesinin ve özgürlüklerinin 

genişletilmesinin bir süreci olarak tanımlanır ve gelecek nesillerin özgürlüklerine ve 

haklarına saygı gösterildiği sürece sürdürülebilir olur. Gerçek insani kalkınma, ancak 

kültür sürecine ve hatıra, yaratıcılık, çeşitlilik, bilgi gibi kültürel faktörlere değer verildiği 

zaman etkili olabilir.

21. yüzyıldaki küresel tartışmalar, dünyamızın şekillendirilmesinde kültürel çeşitliliğin 

önemini kabul etmektedir. Kültürler; halklar ve çevreleri arasında dinamik ve interaktif 

ilişkiler kurmaktadır.  Günümüzde insan haklarına dayanarak tüm kültürler bu süreçte 

aktör olarak kabul edilmek istediklerini dile getirir ve sürdürülebilirlik için yenilikçi bir 

katılım isterler. Her kültür belirgin bir şekilde dünyamızı zenginleştirir, karşılıklı saygı ve 

güvenle daha dayanışmalı bir insanlığa yol almak için birbirleriyle etkileşim içinde olurlar.

Sürdürülebilir kalkınma yerel düzeyde yaşanır, karar verme ve vatandaş katılımını sağlamak 

için yerel bölgeler ve süreçler gerekir. Yerel yönetimler aktif demokratik tartışmayı teşvik 

etmek için ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Yerel yönetimler alanlar oluşturabilir böylece 

vatandaşlar kapasitelerini genişletebilir, haklarını kullanabilir, geleceği şekillendirecek 

öncüler olabilirler.

Dünyayı anlamak ve dönüştürmek amacıyla, sürdürülebilir kalkınma için mevcut referans 

taslağı içine kültürel bir boyut ya da bir destek dahil etmek zorundayız. Bu destek 

2010’da Meksiko’da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler tarafından benimsenen politika 

bildirisindeki gibi açık, etkili, dinamik, çevresel, ekonomik ve sosyal bir destek olmalıdır.

Takdim



“KÜLTÜR 21: 
EYLEMLER”



“Kültür 21: Eylemler” vatandaşlık, kültür 
ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki birbirine bağlı ilişkiyi 
vurgulamak için Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in 

taahhütlerini yeniler. 

“Kültür 21: Eylemler” Kültür için 
Gündem 21’i tamamlar. 2004’te Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler tarafından “kamu kültür politikalarına ve 
insanlığın kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için yol 
gösterici bir belge olarak” onaylanmıştır ve bu belge önemli 

bir referans metni olmaya devam etmektedir.

“Kültür 21: Eylemler”son on yılda önemli 
kültürel dönüşümleri dikkate alır ve mevcut politikalar 
tablosuna dahil edilmesi gerektiğini savunur. Kültür için 
Gündem 21 temalarını tanımlar, temaları taahhütler ve 
eylemlerle somutlaştırır. “Kültür 21: Eylemler”  bilgiyi 
teşvik edecek, iyi uygulamaların paylaşımını etkinleştirecek,  
etkin ve yenilikçi kentlerin ve yerel yönetimlerin küresel 
ağını güçlendirecek tüm dünyada geçerli bir rehber olmayı 
hedefler.
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Kültür, haklar ve vatandaşşlıık

1. Kültür, bireysel veya  toplu olarak değerler, inançlar, diller, sanat, bilgi ve birikim üzerine 
kuruludur ve insanlıklarını, hayatlarına ve çevrelerine verdikleri anlamları ifade ederler.

2. Kültür, her bireyin yeteneklerini genişleten kendi geleceğini şekillendirecek ortak bir 
mirastır. Her birey bir kültür taşıyıcısıdır ve kültürel zenginliğin geliştirilmesine katkıda 
bulunur. Kültür bir gerçekliği anlama, yorumlama ve dönüştürme sürecidir.

3. Kültürel haklar insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimse uluslararası hukuk 
tarafından teminat altına alınan insan haklarını ihlal etmek veya bunların kapsamını 
kısıtlamak için kültürel çeşitliliği kullanamaz. Bireylerin ve toplulukların kültürel 
özgürlükleri, gerçek demokrasilerin temel şartı ve sonucudur.

4. Kültürel haklar, herkesin hayatı boyunca kimliklerini özgürce yaşaması için gerekli 
kültür kaynaklarına erişimi aynı zamanda mevcut kültürlere aktif katılımı ve yeniden 
şekillendirmeyi sağlar. Kültürel vatandaşlık, özgürlükler ve sorumlulukların hakları 
anlamına gelir. Kültürel ve sembolik dünyaya hayat boyu erişim ve katılım, toplumumuza 
vatandaşlık ve barış inşasını sağlayacak duyarlılık, ifade, seçme ve eleştirel düşünme 
yeteneklerinin geliştirilmesi için temel faktörlerdir.

Bu değğerler kentlerin ve yerel yönetimlerin 
pratik ve somut deneyimlerine olduğğu gibi, 
aynıı zamanda, uluslararasıı kuruluşşlar, 
üniversiteler ve aktivistlerin katkıılarıına 
dayanıır. Bu değğerler, kültürleri hem yerel hem 
de küresel ölçekte sürdürülebilir kalkıınmaya 
dahil etmek için yerel yönetimlerin 
taahhütlerini ve amaçlarıınıı özetler.

DEĞĞERLER
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5. Kültürel demokrasi, katılım ve diyalogu teşvik eden aktif vatandaşlığın temel bir 
unsurudur. Bu sebeple kültürel demokrasi, üstünlük, mükemmellik veya evrensellik 
kriterlerine hitap ederek bir kültür imhasını ya da birinin haksız bir biçimde başkasının 
yerine geçmesini engellemek için gerekli şartlardan biridir.

Sürdürülebilir kalkıınmanıın kültürel faktörleri

6. Sürdürülebilir kalkınma ya da sürdürülebilirlik, birbiriyle iç içe faktörlerin (kültürel, 
çevresel, sosyal ve ekonomik) bileşimini gerektirir.. Her alanda özel politikaların 
geliştirilmesi ve farklı alanların birbirleriyle bütünleşmesi önemlidir.

7. Kültürel çeşitlilik insanlığın başlıca mirasıdır, binlerce yıllık tarihin ürünü, bütün 
halkların dilleri, fikirleri, teknikleri, uygulamaları ve yaratımları aracılığıyla yaptıkları 
toplu katkının meyvesidir. Çeşitlilik sadece “öteki”yle ilgili olmamalıdır; çeşitliliğin 
birçok boyutu vardır ve tüm insanların kimliğinin bir parçasıdır. Kültürel çeşitlilik 
kimliklerin ve farklılıkların tekrar tanımlanmasına olanak sağlar. Kültürel çeşitlilik 
sosyal uyumun, vatandaşlığın ve huzurlu bir toplumun yaratılması için temel bir 
bileşendir. 

8. Kültürel miras çok boyutlu alanlarda -hatıralardan manzaralara- insan yaratıcılığının 
bir vasiyeti ve bireylerin ve halkların kimliklerini bulması için bir kaynaktır.  Canlı ve 
sürekli gelişen bir şey olarak aktif yollarla hayatla ve toplumla bütünleşmesi gerekir.

9. Yerler ve bölgeler toplumsal yapılardır; doğanın dönüşümü ve benimsenmesi 
sürecindeki insan gruplarının tarihsel etkileşiminin meyvesidir. Orada yaşayan 
insanların hikayesini, kimliğini ve değerlerini yansıtır. Bölge sakinlerinin yaşam 
kalitesi için gerekli olan kültürel boyutun taşıyıcısıdır. Arazi kullanımı ve şehir 
planlama, toplumun gelecek hedefleri doğrultusunda doğal ve kültürel kaynaklardan 
yararlanmaları bakımından kültürel eylemlerdir.

10. Kültürel mal ve hizmetler diğer mal ve hizmetlerden farklıdır çünkü onlar duygu, 
anlam ve kimlik taşıyıcılarıdır. Sanatçılar, kültürel kurum ve kuruluşlar, sürdürülebilir 
kent kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Kültürün piyasa değerinin azaltılması 
kamu yararının katkılarını, dolayısıyla dönüştürücü potansiyelini azaltabilir veya 
ortadan kaldırabilir. Ekonomi, yaşam tarzı seçimini etkileyen değerleri teşvik eder, bu 
değerler kültürel bakış açısından sorgulanabilir. 21. Yüzyıl ekonomi modeli kamusal, 
özel ve kâr amacı gütmeyen ekonomi arasında daha tutarlı bir ilişkiye izin vermelidir 
ve insanlara ve çevreye saygıyı, onuru ve sosyal adaleti garanti etmelidir. 

11. Bilginin benimsenmesi ve bilgi birikimine dönüştürülmesi, hayat boyu eğitim hakkı ve 
kültür katılımıyla birbirine bağlı bir kültür eylemidir.

12. Kültür hizmetlerine erişim ve kültürel süreçlere aktif katılım, ayrımcılık gören ve 
yoksulluk çeken insanların bunları aşması ve toplumda aktör olmalarını sağlar.

13. Kaliteli interaktif bilgi sistemlerine katılım sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. İyi bir 
yönetişim sistemi, tüm vatandaşların bilgi şeffaflığı, bilgi üretme, alma, arama ve aktarma 
hakkını güvence altına alır.

14. Kültürel kalkınma, yeniliği teşvik eden bir yol doğrultusunda, kültürel ekosistemi 
oluşturan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği içindeki 
çeşitli aktörlere bağlıdır.

15. Kültürel uygulamalar sadece fiziki mekanlarda gerçekleşmez, kamusal alanın bir 



parçası olan sanal alanlarda da gerçekleşir. Her ikisinin de sunduğu herkese açık 
ortam ve fırsatlar güvence altına alınmalıdır.

Yerel Yönetimlerin Belirli Sorumluluklarıı

16. Yerel yönetimler tıpkı temel insan hakları gibi kültürel hakların geliştirilmesinde ve 
savunulmasında ön saflarda yer almaktadır. Yerel demokrasi, vatandaşların kamusal 
karar alma mekanizmalarını katılımını garanti eder. Aynı zamanda yerel yönetimler, 
vatandaşların ulusal ve uluslararası aktörlerle diyalog kurmasını sağlar.

17. Yerel yönetimler, çok aktörlü yönetişim çerçevelerini (sivil toplum ve özel sektörle 
diyalogları) yönetir, yönetişimin çapraz veya yatay biçimlerini (kamu politikasının 
kültürel boyutla entegrasyonunu) geliştirir ve çok düzeyli veya dikey yönetişim 
çerçevelerini (hükümetin diğer birimleriyle işbirliği ve eşgüdüm içinde olmalarını 
sağlar) talep eder..

18. Yerel yönetimler, herkesin kamusal kültür politikalarının oluşturulmasına, 
uygulanmasına ve değerlendirilmesine demokratik katılımını güvence altına almak 
üzere gerekli araçları harekete geçirir.

19. Yerel yönetimlerin yerli topluluklara özen göstererek bölgesel eşitliği garanti etme 
sorumluluğu vardır: merkez ve çevre arasında, şehir merkezinde ve kentsel ve kırsal 
alanlar arasındaki eşitliği sağlamak.

20. Yerel yönetimler, vatandaşların sesinin tüm dünyada duyulmasını sağlamak için 
uluslararası süreçlerde baş aktörlerdir. Yerel yönetimler, insan dayanışması ve değişimi 
için vazgeçilmez bir araç olarak yerel diplomasiyi teşvik eder ve kültür alanındaki 
uluslararası işbirliğine katılır. Özellikle uluslararası işbirliği çalışmalarında, daha az 
gelişmiş bölgelerin özgün durumlarını dikkate alır.

21. Yerel yönetimler, demokratik vatandaşlığı ve kentlerin iç ve dış çatışmalarına barışçıl 
çözümü ve şiddete başvurmamayı gözeterek barış kültürünü teşvik eder.
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KÜLTÜR 21: EYLEMLER  I  C. TAAHHÜTLER

Kültür için Gündem 21’e bağlı kuruluşların birçoğu, deneyimlerin uluslararası değişimi ve 
yerel uygulanmasının kolaylaşması ve daha görünür, daha yapılandırılmış bir “Uygulama 
Topluluğu”nun kurulması için pratik bir rehber çağrısında bulundular. Bu, şimdiye kadar 
yürütülen çalışmaları değerlendirmek için 2014 Eylül ayında Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Kültür Komitesi bünyesinde yayınlanan araştırma sonucu kanıtlanmıştır. Bu 
“Taahhütler” bu ihtiyaca cevap verir, ulaşılabilir ve ölçülebilir uluslararası yönergeleri ve 
standartları sağlamayı hedefler.

Kültür için Gündem 21 (2004) kültür, 
vatandaşşlıık ve sürdürülebilirlik arasıındaki 
ilişşkinin sistematik önemini ele alan ilk 
uluslararasıı belge olmuşştur. Son on yıılda 
birçok yerel yönetim (şşehirler, metropoller, 
bölgeler, iller, yönetim birimleri ve ilçeler), 
sivil toplum kuruluşşlarıı, ulusal bakanlııklar ve 
devlet kurumlarıı ve uluslararasıı kuruluşşlar 
Kültür için Gündem 21 için kendi politikalarıınıı 
ve programlarıınıı sundular. Tam liste Kültür için 
Gündem 21 internet sitesinde mevcuttur.

TAAHHÜTLER



E21. yüzyıl, sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir unsuru olan kültürün kademeli olarak tanındığına 
şahit olmuştur. Bu; uzmanlar, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve 
yerel yönetimler ve diğer ilgili tarafların raporlarında, bildirilerinde ve taahhütlerinde 
görülmektedir. Aynı zamanda UNESCO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) raporları, Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar alanındaki Özel Raportör 
çalışmaları, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Taahhütleri, 2015 sonrası 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri taslakları ve #culture2015AMAÇ küresel kampanyası 
da bu hususta kayda değerdir.

Bu katkılar, güncel sürdürülebilirlik anlayışının geniş bir dizi kültürel, ekolojik, sosyal ve 
ekonomik faktörlerle sıkı bir şekilde birbirine bağlı olduğunu gösterir. Bu birbirine bağlılık 
politikaların kalkınmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde de tanınmalıdır. Böyle 
bir politika oluşturma, sadece kamu yetkililerinin ayrıcalığı olamaz; bunun yerine tüm ilgili 
tarafların ortak hedeflerinin ve ortaklıklarının sonucu dikkate alınmalıdır.

”Taahhütler”  dokuz bölümde aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

1. Kültürel haklar

2. Miras, çeşşitlilik ve yaratııcıılıık 

3. Kültür ve eğğitim

4. Kültür ve çevre

5. Kültür ve ekonomi 

6. Kültür, eşşitlik ve sosyal içerme

7. Kültür, kentsel planlama ve kamusal alan

8. Kültür, enformasyon ve bilgi

9. Kültürün yönetişşimi

Aşağıdkai bölümler bizim “kamusal” anlayışımızı derinleştirmeyi hedeflemektedir, aynı 
zamanda bu bölümler devlet (bizim durumumuzda yerel yönetimler) ve toplum arasındaki 
“Taahhütler” fikrine dayanmaktadır. Bu dokuz taahhüt, sürdürülebilir şehirlerin kültürel 
boyutunu özetler. Kültür için Gündem 21’e bağlı her taahhüt, yerel yönetimlerin çalışmaları 
için belirli yol gösterici eylemlerin listesini içerir ve kamu politikalarının ve stratejilerinin 
gerçekleştirilmesi ve daha etkin bir şekilde uygulanması için öz değerlendirme süreçlerini 
teşvik eder. 





İnsan hakları her insanın özgürlüğünü ve onurunu 
ifade eder ve bu haklar politikaların geçerli ve tutarlı 
olmasının temeli ve güvencesidir. Kültürel haklar, 
her bireyin kendini özgürce ifade etmeye, miraslara, 
değerlere ve kimliklere ulaşabilmeye, kültür hayatına 
aktif katılımına değinir.  Kültürel haklar, insan 
haklarının ayrılmaz bir unsurudur; hakları, özgürlükleri 
ve sorumlulukları uygulamak için gerekli bilgiye erişimi 
garanti eder.

Kültürel haklar, kimliğin ya da kültürün kısıtlayıcı ve tek 
boyutlu hesaplarıyla bağdaşmaz çünkü bu tür anlatılar, 
tarihsel bir analizle tutarsız, popülist, indirgeyici ve 
basitleştirici bir şekilde özgürlüklerin kısıtlanmasına 
sebep olabilir. Sabit kimlik, toplum hayatında önceden 
tespit edilen faktör olmaktan çıkmıştır ancak kimlik 
inşası tüm paylaşılan projelerin önemli bir unsuru 
haline gelmiştir. Kimlik, bir başlangıç noktası olmuştur, 
bir müzakere sürecine gelmiştir. 

Böylece, kültürel haklar her bireyin bir veya birkaç 
kültürel toplulukla özdeşleşmesinin ve hayatı boyunca 
bunu benimsemesinin garantisini verir. Diğer insan 
haklarının uygulanması (sosyal yaşamda dernek ve 
katılım dahil olmak üzere -ancak bunlarla sınırlı 
değildir-) sürdürülebilir şehir kalkınmasının temel bir 
unsurudur.

Yerel politikalar, vatandaşların kendi kimliklerini 
belirlemesi, yaratıcılıklarını uygulaması ve geliştirmesi 
için, diğer kültürel anlatımları tanımak ve o kültüre 
ait anlatımları kabul etmek için vatandaşlık haklarını 
kapsamalıdır. Aynı zamanda her birey ortak yaşamın 
tüm alanlarında kolektif kararlara katılabilmektedir. 
Yerel politikalar vatandaşları, yerel kültürel yaşamın 
baş aktörü olarak tanımalıdırlar.

Tüm kamu politikaları makul ve mantıklı bir şekilde, 
vatandaşların haklarının tanınmasını, kurumsal 
sorumlulukları ve ortak sorumluluk ruhu içinde 
kamu hizmetlerinin hükümlerini dengeleyerek 
inşa edilmelidir. Yerel yönetimler tüm vatandaşlara 
tanınan temel haklar gibi temel kültür hizmetlerinin 
tanımlanmasını hedeflemelidir. Yine yerel yönetimler 
özellikle en korunmasız grupların ve bireylerin 
kendi kültürel kapasitelerini (haklar, özgürlükler ve 
sorumluluklar) gelişimini sağlamayı hedeflemelidir.

a. Yerel kültürel politikalar açıkça 
kültürel haklara dayanır.

b. Yerel yönetim kültürel haklar, 
özgürlükler ve sorumluluklarla 
ilgili bir yol haritasını 
benimsemiştir.

c. Yerel yönetim, vatandaşların 
(bireysel veya sivil toplum 
gruplarının temsilcileri 
olarak) kültürel politikaların 
değerlendirilmesi, öncelikler 
ve karar verme konusunda 
katılımını kolaylaştıracak 
önlemler benimser.

d. Temel kültür hizmetlerinin 
sağlanması için asgari hizmet 
standartları vardır (örneğin; kişi 
başına yeterli sayıda kütüphane 
veya kitap).

Kültürel Haklar
Aktif vatandaşşlıık ve kültürel haklarıın 
tam tanıınmasıı1



Eylemler

Kültürel 
Haklar

e. Vatandaşların kültürel hayata erişimi 
ve katılımı için mevcut engellerin 
ayrıntılı analizi yapılmaktadır.

f. Vatandaşların kültürel uygulamalara 
ve kültürel üretime daha kapsamlı 
ve daha etkili şekilde dahil olmaları 
için politikalar ve programlar vardır.

g. Kültürel politikalar, özellikle en 
korunmasız gruplar ve kişilerle 
ilgilidir.

h. Hedefler arasında, kadınların 
erkeklerle eşit şartlarda kültürel 
yaşama katılabilmesi ve cinsiyet 
ayrımcılığına karşı önlem alınması 
vardır.

i. Yerel sivil toplum kuruluşlarının 
öncelikleri arasında kültürel hakları 
içeren insan hakları üzerinde 
çalışmaktır.

j. Kültür amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarının aktif üye sayısını 
arttırmak için politikalar ve 
programlar vardır.
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Yerel kültürel politikalar miras, çeşitlilik ve yaratıcılığı 
göz önüne almalıdır. Öncelikle, kültür sadece bir dizi 
güzel sanatla sınırlı olan kültürün klasik “sosyolojik” 
kavramı ile UNESCO 1980’li yıllarda benimsediği, 
kültürü, insan hayatındaki tüm önemli alanlar, değerler, 
inançlar ve uygulamaların bütünü olarak tanımlayan 
“antropolojik” yaklaşım arasında bir gerginlik vardır. 
Pragmatik olunduğunda ve bu iki yaklaşımın en iyi 
yönleri ele alındığında, bugün bir adım daha ileri gitmek 
gerekmektedir: yerel kültürel politikalar sembolik, 
etkileyici, en modern kültürel ifadeler ve gündelik kültür 
arasında bir kavşakta yer almalıdır. Toplum yaşamına 
ilişkin olarak çağdaş sanatçıların eserleri, sosyal ve 
toplumsal uygulamaların sembolik boyutlarının önemi 
ya da ticaret ve geleneksel bilginin tanınması bu kavşağın 
bazı örnekleridir.

İkincisi, genellikle geleneklerin izole edilmesi ve 
sağlamlaştırılmasına yönelik gerici eğilime kurban 
edilen “gelenek” ve “modernlik” arasındaki diyalog, 
eğer aralarındaki değişim daha dinamik olsaydı daha iyi 
olabilirdi. Çağdaşıyla diyalog içinde olmayan bir gelenek 
fosilleşir. Aynı zamanda modern kültür çağdaşıyla 
bağlantılı olmazsa ve değişmezse yok olur.

Üçüncüsü, çeşitliliğe saygı göstermek ve değer vermek; 
birlikte yaşayan farkı kültür geçmişleri olan insanları 
tanıyan çok kültürlü stratejiler ile bunlar arasında 
bağ kuran kültürlerarası stratejilerin entegrasyonunu 
gerektirir. Kültür üretimine ve oluşumuna aktif katılım, 
insanların özgürce kendi benlikleri oluşturabilecek 
toplumların oluşturulmasına olanak sağlar. Yerlilerin, 
azınlık halkların ve göçmen grupların farklı gerçekliklerine 
özel bir özen gösterilmelidir.

Sonuncusu, mükemmellik arayışı genellikle her 
kültür politikasının açık ya da örtülü hedeflerinden biri 
olarak kabul edilir; sonuç olarak, bazı projeler kültürel 
mükemmelliğin “görünürlüğüne”  öncelik vermektedir. 
Bu tür projeler etkili ve verimli olmakla birlikte, hiç ya da 
çok az destekleri vardır. Bunların yanında, hiç ya da çok az 
görünürlüğü olan, inkar edilemez sosyal köklere sahip ve 
genellikle “yerel kültür” ya da “yakınlık kültürü” denilen 
kültürel projeler vardır. Kültür sanatçıları ve uzmanları 
sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynarlar; onların 
çalışmaları bilinen sınırları araştırır ve yeni anlamlar 
yaratır. Yakınlık ve görünürlük arasındaki diyalogdan 
mükemmellik kurulması için yaratılan koşullar 
sürdürülebilir kültürel politikaların temelidir.

Miras, çeşşitlilik ve yaratııcıılıık
Miras, çeşşitlilik ve yaratııcıılıık kültürel hayatıın 
temelidir2

a. Yerel yönetimin, kültür 
politikalarının ve diğer kamu 
politikalarının kültürel tarafların 
sorumluluğunda kendi içinde bir 
bölümü ve alanı vardır.

b. Yerel yönetim kendi ülkesinde, 
kültürel yaşamın sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlayan ulusal 
ve uluslararası standartlara ve 
kendi sorumluluklarına uygun 
olarak kültüre bir bütçe ayırır. 
Kültüre ayrılan bütçenin önemli 
bir bölümü kültürel sektörde 
kendisini araştırma, geliştirme 
ve yeniliğe tahsis edilmiştir.

c. Yerel yönetim, mekan ve 
olanakların varlığını ve 
erişilebilirliğini aynı zamanda 
eğitime, yaratıcılığa ve kültür 
üretimine ayrılmış mekanları 
destekler, örneğin: konutlar, 
inkübatör projeleri, sanat 
atölyeleri, laboratuarlar vb.



d. Yerel yönetim, sanatsal yaratıcılık 
teşviki ve farklı sosyal gruplar 
arasındaki iletişim desteği ile 
kültürel etkinlik kutlamalarına 
katkıda bulunur.

e. Vatandaşlarla girişim, etkileşim 
ve yakın bir bağ yoluyla 
mükemmellik inşa eden politika 
ve programlar vardır.

f. Kültürel ifadelerin ve 
kültürlerarası projelerin 
çeşitliliğinin karşılıklı tanınmasına 
yönelik kesin politikalar ve 
programlar vardır.

g. Özellikle azınlıklara ve azınlık 
dillerine dikkat ederek, dilsel 
çeşitliliğin tanıtımı ve korunması 
için politikalar ve programlar 
vardır.

h. Farklı disiplinlere dikkat ederek 
sanata destek veren politikalar 
vardır

Miras, 
çeşitlilik ve 
yaratıcılık

i. Maddi ve maddi olmayan tüm 
boyutlardaki mirasın korunmasına 
ilişkin politikalar vardır

j. Yerel sivil toplum kuruluşları, 
özel aktörler, kültürel kuruluşlar 
ve eğitim merkezleri ile işbirliği 
içinde bilimsel kültüre yönelik 
politikalar ve programlar vardır. 
Bu programlar, bilimsel kültür, 
sanat, yerel tarih ve günlük yaşam 
arasındaki etkileşimlere duyarlı 
olmalıdır.

k. Yerel kültürel ürünler, kentin 
genel kültürel faaliyetleri içinde 
önemli ve dengeli bir yere 
sahiptir.

l. Yerel kültürel yaşama ilişkin 
uluslararası işbirliği programları 
vardır ve bunlar kültürel 
çeşitliliğin tanıtımına ve 
korunmasına özel bir önem verir.

Eylemler
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Kültürel kalkınma, bilgiye erişim ve ifade için genişleyen 
fırsatlara yönelik bir süreç olarak anlaşılmaktadır ve bu 
kültürel kalkınma, eğitim ve hayat boyu öğrenmeyle 
yakından ilgilidir. Araştırma, karşılaştırma ve tecrübe 
yoluyla bilgi kalkınması ya da bilgi aktarımı kültürel 
bir eylemdir. Esasında hayat boyu eğitim ve öğretim 
önemli bir kültürel haktır. Şehirler, öğrenme alanları 
olarak, kültürel kaynaklar ve eğitim arasındaki ilişkiyi 
keşfetmek için mükemmel bir ortam sağlar. Bu ilişki 
birçok şekil alabilir; okullar, örgün ve yaygın eğitim 
merkezlerinde kültüre erişiminin ve katılımının 
iyileştirilmesi, sanatçılar ve kültürel kuruluşlar 
tarafından tasarlanan yaratıcı ve teknolojik beceriler, 
eğitsel beceri ve kültürel arabuluculuktur.

Bu bölümdeki politikalar örgün ve yaygın eğitim dahil 
tüm yaş grupları için öğrenme fırsatlarını içermelidir. 
Kurumsal bilgi ile, günlük hayattan öğrenilen bilgi 
arasındaki bağlantıyı teşvik etmeli, böylece sosyal 
inovasyona katkı sağlamalıdır. Sadece bilgi çeşitliliğini 
vurgulama bir yerin kültürel zenginliğinin tanınmasına 
olanak sağlar. Okullarda ve üniversitelerde geleneksel 
eğitim ortamlarının yanı sıra, bilgi çeşitliliğinin 
kalkınmasında ve insanların eleştirel düşünmesinde 
sivil toplum kuruluşları önemli bir rol oynar. Bu çeşitlilik 
içinde farklı öğretim yöntemleri ve alanında uzman 
eğitimcileri benimsemek esastır. Teknolojik yenilikler 
de önemli bir rol oynar; kültürel demokrasi ile tutarlı bir 
bakış açısıyla eğitim zorluklarını kavramamızı sağlar. 
Bilgi alışverişi ağları, uzmanlar, öğrenci ve belirli 
kapasite geliştirme fırsatları için eğitim kursları, kültür 
sektöründe istihdam yaratma stratejileri ile bağlantılı 
olmalıdır. 

Şehirler için gelecek planlaması tüm yeni sakinlerin 
(çocuklar ve gençler) katılımını gerektirir. Tüm çocuk ve 
gençler sadece tüketiciler olarak değil, yetkin ve duyarlı 
kişiler olarak görülmelidir. Bugünün eğitim süreci hem 
kültürün hem de gelecek kültür inşasının sonucudur. 
Bu süreçlerde şehirler, yerel eğitim topluluğunu 
oluşturan insanların tanınması ve kapasite gelişimi için 
hayati bir rol oynamaktadır.

Kültür ve eğğitim
Kültürel kapasitelerin oluşşturulmasııyla 
aktif vatandaşşlığıığı teşşvik etmek3

a. Eğitim ve öğretim stratejileri, 
yerel kültürel kaynaklara gerekli 
değeri verir.

b. Yerel yönetim, kültür politikası ile 
eğitim politikasını bağlayan yerel 
bir stratejiyi onaylamıştır.

c. Kültür, eğitim ve hayat boyu 
öğrenme alanında kamu, sivil ve 
özel aktörleri bir araya getiren 
yerel bir platform veya ağ vardır.

d. Kamu desteği alan kültürel 
kurumlar, resmi ve gayri resmi  
ortamlarda eğitim faaliyetleri 
sunar ve onlara kendi bütçesinin 
önemli bir kısmını ayırır.

e. Kültürel eğitim, kültürel 
faaliyetler ve fırsatlara erişim 
konusunda bilgi paylaşımı için 
online portallar, bilgi merkezleri 
gibi süreçler vardır.



Kültür ve eğitim

f. İlköğretim ve ortaöğretim 
öğrencilerinin müfredatı, kültürel 
bilgi ve beceriler edinmeyi aynı 
zamanda kültürlerarası diyalog ve 
çeşitlilik, yaratıcılık, maddi ve maddi 
olmayan mirasın ve dijital araçların 
değerinin tanınmasını içerir.

g. Okullar, eğitim merkezleri, 
dernekler ve işletmeler, sanatçı 
ihtisas eğitimlerinden, yaratıcılık 
eğitimi de dahil olmak üzere daha 
kapsamlı projelere kadar kültürel 
faaliyetler oluşturma, dağıtım ve 
arabuluculuk faaliyetlerinde yer alır.

h. Diğer disiplinlerle birlikte müzik, 
görsel sanatlar ve multimedya 
gibi sanat eğitimi her düzeyde 
yerel okulda sağlanır ve yaşına, 
sosyal, ekonomik ve kültürel 
kökenine bakılmaksızın herkes için 

erişilebilirdir.

i. Kültürel yönetim ve kültürel 
politikalarda, insan gelişiminin 
kültürel faktörlerine kapsamlı bir 
yaklaşımı vurgulayan yerel eğitim 
vardır.

j. İnsan hakları gibi kültürel 
haklar, kültürel sektördeki 
eğitim programları ve eğitim 
faaliyetlerinde yer alır.

Eylemler
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a. Bilgi, gelenek ve tüm insanların 
ve toplulukların uygulamaları 
da dahil olmak üzere kültürel 
faktörler, yerel çevresel 
sürdürülebilirlik stratejilerine 
entegre edilmiştir.

b. Yerel kültür politikaları kültür 
ve çevresel sürdürülebilirlik 
arasındaki bağları açıkça tanır 
(örneğin; iklim değişikliği, 
esneklik, risk önleme, 
kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı ile ilgili kaygılar ve 
ekosistemlerin zenginliği ve 
kırılganlığı hakkında farkındalık).

c. Kültür ve çevrenin yerel yönetim 
birimleri çalışmalarını bağlamak 
için bir çalışma grubu ya da görev 
gücü vardır.

Sürdürülebilir kalkınmada kültürün önemini tanımak, 
kültür ve çevre arasındaki bağlantıları keşfetmek 
demektir. Kültür, çevre anlayışımızı ve kültürle olan 
ilişkimizi etkiler. Gelecek nesillerin refahına dair kaygı 
halihazırda çevreseldir, bu kaygı aynı zamanda kültürel 
de olmalıdır.

İnsanlar, kültürel uygulamalar, değerler ve dünya 
vizyonları sayesinde çevresindeki ekosistemi 
değiştirmektedir. “Doğal” alanlar ve biyolojik kaynaklar 
insan faaliyetlerine bağlıdır, aksi takdirde yok olurlar 
(örneğin; tarımsal miras). Bu alanlar ve kaynaklar, 
kısmen tarih hatırlatıcı, pratik bilgi ve kimlik olarak 
kültür taşıyıcılarıdır (örneğin; gastronomik miras) 
estetik değerlere katkıda bulunur (örneğin; kentsel 
ya da kırsal manzara) ve dirençlilik kapasitesini 
şekillendirir. İnsanların çevrelerindeki ekosistem 
bilgisi muazzam önem taşımaktadır. Yüzyıllar boyunca 
insanların uygulamaları kentsel ve kırsal görünümü 
şekillendirmiştir. Kültürün ve ekosistemin nasıl 
etkileşime girdiğini daha iyi anlamak için bu geleneksel 
bilgi tanınmalı, kullanılmalı ve özellikle ekosistemi 
etkileyebilecek bölgesel kalkınma projeleri kapsamında 
akademik bilgi birikimiyle diyalog içinde olmalıdır. 
Bilginin bu türleri, ekolojik düşünce ve sürdürülebilir 
kalkınma değerlerini tanıtmak amacıyla geliştirilmeli 
ve paylaşılmalıdır. Doğa ve kültür birbirinden evrilmiştir 
ve sürekli gelişen bir denge oluştururlar. Dolayısıyla 
kültürel çeşitlilik ve  biyolojik çeşitlilik yakından 
ilişkilidir.

Yerel yönetimler, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve 
bilgi ve insan becerileri ağını teşvik etmek için kilit rol 
oynarlar. Ayrıca yerel yönetimler, gıda üretimini sağlıklı 
ve organik formlarda geliştirmek için gerekli kaynaklara 
erişimi teşvik edebilir. Bir diğer önemli kaygı alanı, 
çevresel etkileri olan altyapı, kültürel faaliyetler ve 
etkinliklerdir; bu kaygı kabul edilmeli, paylaşılmalı ve 
hesaba katılmalıdır. Kültürel aktörler de farklı çevresel 
kaygılar hakkında farkındalık oluşturmak ve doğal 
kaynakların daha sürdürülebilir kullanımını teşvik 
etmek için katkıda bulunurlar.

Kültür ve Çevre
Çevresel sorumluluğğu hıızlandıırııcıı olarak 
kültürel faktörler

4
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Çevre

d. Tarih ve kültür yerel ürünlerin 
üretiminin ve tüketiminin teşviki 
konusundaki kılavuzlarda yer alır.

e. Yerel üretime dayalı gastronomi, 
yerel kültürün bir kurucu unsuru 
olarak kabul edilmektedir.

f. Yerel yönetim, kamusal 
alanlarda sürdürülebilir kullanım 
için, özellikle de yeni peyzaj 
uygulamalarıyla ve diğer sosyo-
ekolojik inovasyon örnekleriyle 
bağlantılı vatandaş girişimlerini 
kolaylaştırmak ve desteklemek için 
adımlar atar.

g. Yerel yönetim, doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımına 
katkıda bulunan geleneksel bilgi 
uygulamalarını yaymak ve korumak 
için programlar yapar.

h. Yerel yönetim, özel programlarla 
doğal mekanların kültürel 
öneminin farkındadır.

i. Kamuoyu desteği alan kültürel 
kuruluşlar, kendi çevresel 
etkilerini değerlendirir ve ekolojik 
bilinçlendirme faaliyetlerini 
yürütür.

j. Kültür ve çevre alanında çalışan 
kamu ve özel sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getiren 
platformlar vardır.

Eylemler
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Sürdürülebilir olması için, bir ekonominin dayandığı 
değerleri düşünmek gerekir ve çevresindeki kültürel 
kaynakları dikkate almak gerekir. Ekonomiler yerel 
kaynaklara adapte edildiğinde daha fazla meşruiyete ve 
dinamizme kavuşur.  

Kültürel etkinlikler, kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma için önemli bir rol oynar. Kültürel etkinlikler 
ekonomik faaliyetlerin yenilenmesi ve yaratılmasına 
olanak sağlar, girişimcilik ve istihdamı arttırır, önemli 
mekanları cazip hale getirir  ve turizmin gelişmesine 
katkıda bulunur. Ancak, uzun vadeli sürdürülebilirlik 
üzerine hızlı ve kısa vadeli ekonomik etkiye öncelik veren 
ekonomik modeller, yerel kültürel kaynakları kötüye 
kullanmaya ve savurganlığa götürür, aynı zamanda kendi 
yerel bölgesinde yaşayanların kimlik kaybına neden olur. 
Kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temel 
değerlere saygılı olmalıdır ve kültürel ve ekonomik 
gelişmeye eşit olarak katkıda bulunmalıdır. Kültüre duyarlı 
olmayı hedefleyen ekonomik modeller işbirliği, ticaret ve 
bağışlara dayanan uygulamaları dikkate almalıdır.

Bütün ekonomik modeller belirli kültürel değerlere ve 
seçeneklere dayanmaktadır. Kamu, piyasa ve kooperatif 
ekonomiler arasındaki etkili bağlantılar ve aralarındaki 
karşılıklılık biçimleri, insan merkezli çevreci ekonomik 
kalkınmanın sağlanması için gereklidir. Kültürel 
ekosistemler ekonomiye dipnot olarak görülmez aksine 
güç verir. Dolayısıyla kültürel ekosistemler, sürdürülebilir 
kalkınmanın diğer boyutlarla bağlılığı her zaman dikkate 
alınmalıdır.

Tüm üretim alanlarında olduğu gibi kültürel alanda da, 
sanatçıları ve kültür uzmanlarını tanımak ve onların 
işlerine erişimi sağlamak, kurumsal sorumluluğu teşvik 
etmek ve kültürel projeler için destek mekanizmalarının 
yeterli çeşitliliğe ulaşmasını sağlamak gerekir. Bunu 
yaparken, zayıf ve düşük profile sahip kültürel girişimlere 
daha çok özen verilmelidir. Örneğin; Sanatsal eğitim 
merkezleri, halk kuruluşları, kimlik tanımları ve kültürel 
arabuluculuk.

Kültür ve Ekonomi
Kültürel sorumluluk, sürdürülebilir 
bir ekonomi için gereklidir5

a. Yerel ekonomik kalkınma 
stratejileri, şehir ya da bölgenin 
önemli bir ekonomik sektör 
olmasını sağlamak için kültürel 
ekonomiyi dikkate alır ve kendi 
katılımcılarıyla beraber çalışır.

b. Kamu, sivil ve özel kültür 
sektörlerin yerel ekonomiye 
katkıları, zenginlik ve istihdam 
yaratımının doğrudan veya dolaylı 
etkileri dahil olmak üzere düzenli 
olarak incelenmektedir.

c. Kültür sektöründe çalışan kişiler 
için uygun sözleşme ve maaş, 
tıpkı yazar ve komşu haklarının 
tanınması gibi kanunlar 
tarafından garanti edilmiştir.

d. Yazar hakları, ortak üretim 
modelleri ve yeni dağıtım 
sistemleri hakkında bilgi ve 

eğitimler vardır.



Kültür ve 
Ekonomi

e. İstihdam programları kültürel bilgi 
ve becerileri kapsamaktadır.

f. Bu tür mikro krediler, risk 
sermayesi ve sponsorluk 
programları gibi kar amacı 
gütmeyen kültürel projeler için 
finansman mekanizma çeşitleri 
vardır.

g. Yerel yönetim, kültürel projeler 
için bağış ve gönüllülüğü arttıran 
kamusal ya da karma ekonomik 
programları teşvik eder.

h. Kültürel aktörler ve işletmeler 
arasında konut, bilgi transferi 
ve inovasyon programları gibi 
ortaklıklar vardır.

i. Geleneksel yerel esnaf ve zanaatı 
koruma değeri (gerektiğinde 
inovasyon gelişimi) kabul edilir.

j. Yerel turizm modeli 
sürdürülebilirdir, bölgeyle uyum 
içindedir, kültürel ekosistemler ile 
etkileşimlidir ve yerel topluluklara 
bağlıdır.

k. Kurumsal sosyal sorumluluk 
programları kültür alanındaki 
projeleri kapsar ve nüfus ve yerel 
kültürün kültürel değerleriyle iç 
içedir.

l. Ticaret odaları gibi yerel ticari 
kuruluşların belirli kültürel 
politikaları ve programları vardır.

Eylemler
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Kültürel ve yaratıcı süreçlerin insanların refahı, 
sağlığı ve öz saygısı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 
Bireylerin ve toplulukların kendi geçmişlerini ve 
kimlik duygularını keşfetmelerine olanak sağlar, 
hayatlarında yeni bir anlam geliştirilmesini teşvik 
eder ve onlara daha fazla özgürlük sağlar. Kültürel 
süreçlerde dışlanmanın önlenmesi ve “geride kimseyi 
bırakmamak” esastır.

Kültürel yaşama aktif katılım sosyal içermenin kilit 
unsurlarından biridir. Artan sivil katılıma motivasyon 
ve imkan sağlar, azınlıklara kültürel görünürlük 
kazandırır, farklı kuşaklar ve kültürler arasında 
karşılıklı tanıma ve işbirliğini teşvik eder, istihdamı 
arttırır ve şehir ya da bölgenin imajını ve güvenliğini 
geliştirir. Kültür, yeni sosyal alanlar oluşumu ve yeni 
kolektif anlam gelişimi için önemli bir araçtır. Aynı 
zamanda çatışma çözümüne, toplumsal dokunun 
güçlenmesine, gruplar ve topluluklarda daha fazla 
esnekliğe katkıda bulunabilir.

Kültürel faktörler sağlık, eğitim, sosyal içerme ve 
istihdam gibi kamu hizmetlerine katılımı teşvik 
edebilir veya engelleyebilir. Kamu hizmeti politikacıları 
ve personeller kamu hizmeti erişimine cinsiyet veya 
etnik temelli ayrımcılık gibi her türlü ayrımcılığı tespit 
etmeli ve aktif bir şekilde ayrımcılıkla mücadele 
etmelidir. Ayrımcılıkla mücadele politikaları ve 
programları, kültürel konular ve diğer tüm siyasi 
eylemler arasındaki bağlantıları araştırmalıdır. Bu 
süreç genellikle uzun süreli özveri ve açık katılımcı 
metodolojiler gerektirir.

Amaç herkesin katılması için fırsatlar yaratmak ve 
herkes tarafından tanınan ortak alanları teşvik etmek, 
bireysel seçme özgürlüğüne önem vermektir (kültürel 
faaliyetlere katılmama hakkı gibi). Bu özgürlük, 
vatandaşların farklı olmalarını tamamlayan yeni ve 
gerekli bir haktır.

Kültür, eşşitlik ve sosyal içerme
Kültürel faktörler yeni sosyal bağğlar kurulmasıına 
katkııda bulunur6

a. Sağlık, istihdam, refah ve sosyal 
içerme alanındaki yerel sosyal 
politikalar, kültürü her türlü 
ayrımcılıkla mücadele eden bir 
boyut olarak sayar.

b. Bazı bireylerin veya grupların 
kültürel korunmazlıklarını 
belirleyen faktörler, doğrudan 
etkilenen bireyleri ve grupları 
içeren süreçler çerçevesinde 
düzenli olarak incelenmelidir.

c. İnsani refah, sağlık ve aktif 
kültürel uygulamalar düzenli 
olarak incelenmektedir.

d. Sosyal hizmet uzmanları 
ve kuruluşlar için kapasite 
oluşturmak ve kamu hizmetlerine 
erişimi engelleyen kültürel 
faktörlerle mücadele etmek için 
programlar vardır.

e. Yerel yönetim, kadınların 
özellikle en yüksek profilli ve 
üst düzey seviyelerde kültürel 
faaliyetler ve kuruluşlara katımını 
teşvik etmek için kültürel 



Kültür, 
eşşitlik ve 
sosyal 
içerme

bütçesini ve kamu kaynaklarını 
etkin bir biçimde kullanır. Aynı 
zamanda, kadınların önceden yoğun 
bir biçimde yürüttüğü kültürel 
faaliyetlerin görünürlüğünü ve 
statüsünü arttırmak, teşvik etmek 
ve değerlendirmek için kullanır.

f. Kamu desteği alan kültür kurumları, 
ayrımcılık statüsündeki gruplar 
ya da kişiler için programlar 
hayata geçirir ve bu programları 
yoksulluk ve dışlanma düzeyi yüksek 

mahallelerde yürütür.

g. Kültürel imkanlar ve alanlar engelli 
insanlar da dahil olmak üzere 
herkes için erişimi sağlamak için 
adımlar atılmıştır.

h. Çatışma çözümü için yerel stratejiler 
dikkate alınır ve kültürel faktörlerin 
potansiyelini tanır.

i. Kuşaklararası işbirliğini geliştirmek 
için programlar vardır.

j. Sosyal içerme ve kültür kodları, dijital 

ortamlar ve cinsiyet eşitliği 
öğrenimini teşvik eden gençler 
için inovasyon programları vardır.

k. Yerel bir platform, dernek ve 
kooperatif ağı ile birlikte; kültür, 
eşitlik ve sosyal içerme ilişkisinin 
faaliyetlerini yürüten üçüncü 
sektör kuruluşları vardır.

l. Yerel sivil toplum kuruluşları, 
kamu kuruluşları ve kültürel 
kuruluşların desteğiyle kültürel 
çeşitlilik, kültürlerarası diyalog 
ve ırkçılık karşıtı bilinçlendirme 
kampanyaları yürütmektedir.

Eylemler
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Bölgeler, çevre ve insan faaliyetleri arasındaki 
etkileşimin sonucudur. Bir bölgede insan 
etkileşiminin ve dünya görüşünün izleri vardır ve 
bölgeler bir tarih ve anlam taşıyıcısıdır bu nedenle 
kültüreldir. Bu kültürel boyut vatandaşların 
uygulamaları ve geleneklerinden oluşur: miras, 
mimarlık, tasarım, halk sanatı, manzaralar, doğal 
çevrenin şekillendirilmesi ve mekan düzenlemesidir. 
Kültürler, vatandaşların özgürce yaşam projelerine 
girişmesi, kendilerini ve birbirlerini anlayabilecek 
yerlerin inşası için güçlü bir araçtır. Kültür, dünyayı 
yeniden hayal etmemizi sağlar.

Sürdürülebilir şehir ve bölgelere geçiş için kentsel 
planlama ve kamusal alanlar esastır. Kültürel 
sorunları dikkate almayan kentsel planlamanın 
mirasın korunması üzerinde olumsuz etkileri 
vardır. Ayrıca hafıza, yaratıcılık ve bir arada yaşama 
pratiğine engel olur, homojenizasyonu teşvik eder ve 
kültürel yaşama erişme ve katılım fırsatlarını kısıtlar. 
Çağdaş kentsel planlama 20.yüzyılda çevresel etkileri 
değerlendirmek için başladığı gibi kültürel etkilerini 
değerlendirmelidir.

Kültür ile kentsel planlama arasındaki ilişkinin 
diğer sonuçları ve kamusal alanlar şunları içerir: 
(a) Kentsel ve bölgesel kalkınma projelerin kültürel 
bağlama adapte olma ihtiyacı. Örnek olarak; başka 
modeller kullanmak yerine şehre kişilik ve kendine 
has özellikler kazandıracak yerel bilgi ve geleneksel 
yapım tekniklerinin kullanımı; (b) kentsel yenilenmeye 
katkıda bulanmak için kültürel faaliyetler ve uygun 
tasarlanmış altyapıların potansiyelini tanıma ihtiyacı, 
(c) kaynak dağılımı ve kültürel planlanmada, şehirler 
ve merkezi olmayan ilçeler arasındaki denge arayışı; 
(d) kentsel ve bölgesel planlamanın ilk aşamalarından 
itibaren vatandaşların katılımı.

a. Yerel şehir planlama veya 
master planlar, kültürel konular 
ve kaynakların önemini açıkça 
tanırlar.

b. Şehir planlama politikalarının, 
gündelik kullanım için 
geliştirilmiş “kültürel etki 
değerlendirmeleri” konulu bir 
başvuru kılavuzu ve bu kılavuzun 
kullanımını desteklemek için bir 
eğitim programı vardır.

c. Yerel yönetim, şehrin veya 
bölgenin maddi-manevi doğal 
ve kültürel mirasın envanterini 
tutmaktadır ve uluslararası 
standartlara uygun olarak 
korunması için mekanizmalar 
kurmuştur.

d. Yerel yönetim kültürün, tarihi 
merkezlerin ve çevresinin, 
ilçe ve bölgesel kalkınmanın 
yenilenmesindeki rolünü teşvik 
etmek için tedbirler alır.

Kültür, kentsel planlama ve 
kamusal alan  
Anlam ve kültürel farkıındalıık ile şşehirleri 
ve bölgeleri planlamal
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e. Yeni kültürel altyapılar daha 
geniş bir kültürel ekosistemin 
bir parçası olarak planlanmıştır 
ve bunların potansiyel etkileri 
dikkate alınmıştır.

f. Yerel yönetim, kalkınmanın doğal 
ve kültürel yönlerini entegre 
ederek politikalarında “manzara” 
kavramını göz önünde bulundurur.

g. Yerel yönetim caddeler, meydanlar 
ve şehirdeki diğer ortak alanlar 
gibi kamusal alanları kültürel 
etkileşim ve katılım için önemli bir 
kaynak olarak görür.

h. Sembolik fonksiyonları sayesinde 
bir dizi alan vardır ve bunlar kamu 
malları olarak kabul edilir.

i. Halk sanatının gelişmesini ve 
korunmasını teşvik etmek ve 
yönetmek için programlar vardır.

j. Mevcut binaların yenilenmesi, 
yenilerinin yapılması ve 
geleneksel yapım tekniklerinin 
kullanılması için mimari 
yönergeler vardır.

k. Kentsel ulaşım ve mobilite için 
politikalar, özellikle banliyöde 
yaşayan çocuklu insanları ve kültür 
erişimine engelleri olanları dikkate 
alarak vatandaşların kültürel 
yaşama erişimini göz önünde 
bulundurur.

l. Yerel yönetim kentsel tasarım, 
mimari yapı ve kamusal sanat 
gibi şehir planlama ve bölgesel 
kalkınmaya insanların aktif olarak 
katılımını teşvik eden politikalar ve 
programlar geliştirir.

Eylemler
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Bilgiye erişebilme ve bilgi üretimine katılma fırsatının 
artması, sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından 
biri olan kültürel bir süreçtir. Tarih boyunca özgür bilgi 
alışverişi toplumların kültürel evrimini sağlamıştır. Her 
çağın oluşumu, bilgi ve geçmiş dönemlere ait katkılara 
dayanmaktadır. Veriye artan ve yaygın erişilebilirlik, 
kaliteli bilgi ve bilginin yaratımı, analizi, üretimi ve 
yayılımında vatandaş katılımı, daha şeffaf kaynak 
tahsisi ve vatandaşların kalkınmayı benimsemesi için 
imkan verir. Ayrıca giderek artan teknolojik dünyada 
yenilik ve bağlanabilirlik, topluluklarda pozitif değişim 
için bir araç haline gelmiştir ve vatandaşların yerel 
sorunlarına ve isteklerine karşılık vermektedir.

Çabalar, mahremiyet hakkının ihlaline yol açmayan 
dijital teknolojinin mümkün kıldığı bilgilere artmış 
erişimi sağlamak için özellikle kamu kurumları 
tarafından gösterilmelidir.

Kütüphaneler, arşivler, müzeler, sivil toplum 
kuruluşları ve medya gibi enformasyon ve bilgi 
üzerine çalışan kuruluşlar, kültürel haklar ve kamu 
hizmetleri hakkında bilgi verebilir.  Bu bilgiler, bireyleri 
ve toplulukları güçlendirmek için önemli bir rol oynar. 
Bu tür kuruluşlar insanları bir araya getirebilir ve 
bilgi alışverişini kolaylaştırabilir, kültürel mirasa 
sürekli erişimi sağlayıp koruyabilir, kamusal tartışma 
forumları temin edebilir ve bilginin nasıl kullanılacağı, 
kavranacağı ve ulaşılacağı konusunda eğitimler 
sunabilir.

Ayrıca kentsel politikalar, kültürel ve yaratıcı 
endüstrilerde olduğu gibi bilginin yaratılması, üretimi, 
erişimi, akışı ve alışverişi konusunda son gelişmeleri 
dikkate almalıdır. Bu tür politikalar, bu olayların 
yerel halkın durumuna ve kapasitesine nasıl adapte 
edilebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bugün 
kültürün yarattığı ve yaşadığı sanal kamusal alan olan 
internet vardır. 

Tüm bu teknolojik ve sosyal değişimler, gerek online, 
gerekse şahsi uluslararası bağlantıları teşvik etmenin 
hayati öneme sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Kültür, Enformasyon ve Bilgi
Teknolojiler, çoğğulculuk ve vatandaşşlıık inşşasıına 
katkııda bulunur8

a. Mevzuat sanatsal ifade, düşünce 
özgürlüğü, bilgi edinme 
özgürlüğü, çeşitliliğe ve özel 
hayata saygı da dahil olmak üzere 
ifade özgürlüğünü güvence altına 
alır.

b. Bu özgürlükleri izleyen kamusal 
ve sivil toplum mekanizmaları 
vardır.

c. Ücretsiz ve çoğul bilgiye erişimi 
güvence altına alan politikalar ve 
vatandaşların kültürel yaşama 
katılma hakkını sağlayan 
tedbirler vardır.

d. Yerel medya görüş farklılıklarını 
yansıtır, kadınların görüşlerine 
eşit alan ve profil sunar ve yerel 
ve uluslararası kültürel çeşitliliği 
temsil eder.
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e. Üniversiteler, hükümet ve sivil 
toplumla bağlantılı diğer insani 
kalkınma alanlarıyla kültürel 
kalkınmayı ve etkileşimlerini izleyen, 
araştıran ve analiz eden sistemler 
vardır.

f. Kültürel amaçlı bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanımı ve erişimi 
önündeki engeller düzenli olarak 
analiz edilmektedir.

g. Temel kültürel süreçler ve sosyal 
inovasyon arasındaki ilişki düzenli 

olarak analiz edilmektedir.

h. Kültürel demokrasiyi teşvik eden 
vatandaş merkezli dijital üretim, 
dağıtım ve yaratıcı formlar üzerine 
politikalar ve programlar vardır.

i. Kamuoyu desteği alan kültürel 
kurumlar, enformasyon ve bilgi 
tartışmalarına aktif bir şekilde 
katılırlar ve kültüre ortak yarar 
değeri biçmek için tutarlı bir 
destek sağlarlar.

j. Kültür profesyonelleri için, telif 
hakkı, telif müsaadeli, açık 
kaynak gibi yeni ortaya çıkan 
kültürel erişim ve kopya formları 
ve mevcut kültürel, sosyal ve 
ekonomik etkileri hakkında eğitim 
ve bilinçlendirme faaliyetleri 
vardır.

k. Kültür aktörlerinin uluslararası 
işbirliği ağlarına katılmasını 
sağlayan politikalar ve programlar 
vardır.

Eylemler
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Yönetişim, “iyi yönetim” ve “paylaşılmış yönetim”i 
kapsar ve üç boyutu vardır; çok aktörlü yönetişim 
(kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum), çapraz ve 
yatay yönetişim (kamu politikalarının farklı alanları), 
çok seviyeli veya dikey yönetişim (yönetimin farklı 
seviyeleri).

Yerel sürdürülebilir kalkınma stratejilerine kültürün 
çapraz entegrasyonu, insanların keşfedebileceği, 
tecrübe edebileceği ve öğrenebileceği kültürün ortak 
doğasının ve kamusal alanların inşasındaki merkez 
rolünün tanımlanmasına ihtiyaç duyar. Bu, çok aktörlü 
yönetişimdeki tüm katılımcıların ortak sorumluluğudur. 
Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının, özel 
kuruluşların ve bireylerin kamu tartışmalarında, 
öncelikler tespitinde, politika geliştirmede ve 
programların yönetimi ve değerlendirilmesinde 
kilit aktörler olarak tanınması için gereklidir. Yerel 
yönetimlerin lider, mali destekçi ve kolaylaştırıcı 
bazen de sadece gözlemci olarak roller üstlenmesi 
gerekir. Yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınma ve 
kültürel katılıma elverişli bir ortam yaratmak için tüm 
sorumlulukları kabul etmelidir, bunu yaparken de 
vatandaş işbirliği engellerini belirlemeli ve aktörler 
arasındaki ortak yöntem ve hedefleri teşvik etmelidir. 
“Aşırı kurumsallaşma”, aşırı özelleştirme kültürel 
ekosistemin dengesini bozar.

Kültürel yaşama katılma hakkının sağlanması için tüm 
politikaların kültürel boyutlarının dikkate alınmasını 
gerekir. Kültürel yerel yönetişim, vatandaşların 
kültürel haritanın çıkarılmasına (kültürel kaynakların 
ve ilişkilerin tanımlanması), kilit eylemlerin 
veönceliklerin stratejik planlamasına ve bunların 
değerlendirmelerine katılımı için olanaklar sunmalıdır. 
Dengeli yönetişim, kamusal katılımcı forumların 
kurulmasını (kültür üzerine yerel konseyler gibi) ya 
da bağımsız olanları (kurulmuş ve sivil toplumlar 
tarafından işletilen) teşvik eder.

Kültür yönetişimi, kültürel alanlardaki 
sorumluluklarıyla farklı departmanlar arasındaki 
koordinasyon mekanizmaları tarafından, aynı 
zamanda yerel, bölgesel (varsa) ve ulusal hükümetler 
arasındaki koordinasyonu kolaylaştıran çok düzeyli 
yönetişim çerçevesinde desteklenmelidir.

Kültürel yönetişşim
Yerel kültür politikalarıınıın dengeli ve ortak 
bir yönetişşimine doğğru

9
a. Yerel yönetim Kültür için Gündem 

21 ve Kültür 21’e dayanan 
bir kültür politikası geliştirir: 
Eylemler, ortak projeler için 
kamu, sivil ve özel girişimleri bir 
araya getirir.

b. Yerel yönetim mahalle veya ilçe 
düzeyinde kültürel planlama 
teşvik eder.

c. Yerel yönetim kamu, özel 
sektör ve sivil toplum katılımını 
kapsayan kültür yerel konseyi 
gibi yerel kültür politikasına 
yön vermeyi amaçlayan kamu 
forumları oluşturur.

d. Kamu projeleri danışma, 
müzakere ve hedef ve 
yöntemlerin düzeltilmesi için ilgili 
tüm tarafların katılımıyla kalıcı 
forumlar oluşturur ve bu, öngörü 
ve düşünümsellik dinamikleri ile 
karakterize edilmelidir.



Kültürel 
yönetişşim

e. Kamuoyu desteği alan kültürel 
kurumlar hesap verebilir, şeffaftır 
ve sağladıkları kamu hizmetlerini 
değerlendirirler; vatandaşlar 
kurullarda temsil edilmektedir.

f. Kamu desteği alan kurumlar ve 
programlar cinsiyet eşitliğini 
kalkındırır.

g. Vatandaşların, kültürel programların 
ve etkinliklerin yönetimine 
katılımını destekleyen politikalar ve 
programlar vardır.

h. Yerel yönetim, yerel kültürün 
temsilcisi olan yönetim 
uygulamalarını tanır ve destekler, 
kamu yararı için özel ve uygun 
yönetim uygulamalarını geliştirir.

i. Her sektördeki insanları ve kültürel 
aktörleri içinde bulunduran bir sivil 
toplum örgütü ağı ya da bağımsız bir 
platform vardır.

j. STK’lar, meslek odaları, birlikler 
ve kültürel hayata katkı sağlayan 
diğer sivil toplum kuruluşlarının 
güçlendirilmesi için kültür 
alanında eğitim programları gibi 
tedbirler vardır.

k. Yerel, bölgesel ve ulusal 
yönetimler arasındaki kültürel 
politikalar için sorumlulukları 
ve işbirliğini saptayan daimi 
taslaklar vardır.

Eylemler
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Yerel uygulama 

”Kültür 21: Eylemler” isteyen tüm yerel yönetimler tarafından kullanılabilir. 

“Kültür 21: Eylemler” sadece kültür birimleri için değil, bir bütün olarak yerel yönetimler için 
yararlı bir belge olmayı hedefler.  Amacımız vatandaşlık, kültür ve sürdürülebilir kalkınma 
arasındaki ilişki hakkında bildiklerimizi kapsayan pratik ve kullanımı kolay bir belge 
oluşturmaktır. Bu henüz sağlamlaştırılması gereken, gelişmekte olan bir alandır ancak 
yirmi birinci yüzyılın karşılaştığı sorunlara yanıt vermesi için gereklidir. Yerel yönetimler bu 
konuda önemli bir rol oynayacaktır.

Biz bu belgenin yerel kalkınmanın kültürel boyutunu güçlendirmek için belediye başkanlarına 
ve yerel yönetim başkanlarına yardımcı olacağını ve sürdürülebilir kalkınmanın kültürel 
boyutunu değerlendirmek için kamu görevlilerine ilham vereceğini umuyoruz.

Biz yine bu belgenin vatandaşların kültür, vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına 
dahil olması için yararlı olabileceğini umuyoruz.

Bu belge yerel düzeyde uygulanırken, hükümet ve kamu kurumları arasındaki farklı 
düzeylerdeki sorumluluk dağılımları hesaba katılmalıdır. Eylemlerin sorumlulukları bazen 
birbirinden ayrılmaktadır. Eylemlerin birçoğu yerel yönetimlere atıfta bulunurken diğerleri 
sivil toplum kuruluşlarına hitap eder ve bazıları da özel sektörle ilgilidir. Son olarak, yerel 
politika oluşturmaya katılan herkes için geçerli genel tavsiyeler oluşturduk. Daha belirli 
talimatlar bu belgeye dahil edilmedi çünkü bu gibi durumlarda sorumlulukların çeşitli 
aktörler arasında paylaşılabileceğinin farkındayız..

Öz değğerlendirme

E”Taahhütler” bölümü, yerel yönetimlerin mevcut politika ve programlarının öz 
değerlendirmesini gerçekleştirmek için imkan vermelidir. Öz değerlendirme bilgiyi, 
bağlantıyı ve vatandaşlık, kültür ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki üzerine çalışan 
kentsel aktörlerin operasyonel kapasitelerini arttırmayı hedefler (profesyonel kültür 
alanına ait olsun ya da olmasın). Biz, bu öz değerlendirme taslağının yerel tartışmalar için 
faydalı bir kaynak olmasını umuyoruz.

Bu taslağı şehirlerde açık, katılımcı ve eylem odaklı süreçler aracılığıyla uygulanmasına 
önderlik etmesi için yerel yönetimleri teşvik ederiz. Öz değerlendirme “Taahhütlere”, 
dokuz tematik bölüme ve bunlara karşılık gelen eylemlere dayanır. Öz değerlendirme her 
eylemin başarı düzeyini gözlemleyerek tahmin etmesi için katılımcılara imkan vermelidir. 
Bu öz değerlendirme tamamlandığında her yerel yönetim bir yıllık güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendirmek için bir “yıldız” grafiği (aşağıya bakınız) teması sunacaktır. Bu süreç, bir 
şehrin zaman içindeki karşılaştırmalarını ve şehirler arasındaki bilgi ve tecrübe alış verişini 
sağlar.

BU BELGE NASIL 
KULLANILIR?
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi, ortak şehirlere tam bir 
çalışma belgesi sunar ve kendi topraklarında bu öz değerlendirmeyi nasıl uygulayacağı 
konusunda tavsiyelerde bulunur: puanlama, göstergeler ve yorumlar dahil olmak üzere.

Bu belgenin orijinal yapısı göz önüne alındığında, UCLG Kültür Komitesi devam eden 
gelişimini takip etmek için bu kılavuzun uygulanmasında ortaya çıkan eleştirilere, önerilere 
ve yorumlara açıktır.

Uluslararasıı bir İşİşbirliğği Ağığı

Bu belge, UCLG’nin değerleri ve ilkeleri doğrultusunda şehirler arasındaki işbirliğini 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu belge, dünyanın farklı bölgelerindeki yerel yönetimler 
arasındaki işbirliğini geliştirmeyi içermektedir.

UCLG Kültür Komitesi, yerel uygulama ve uluslararası değişimle ilgilenen şehirler için 
bir işbirliği ağı önerecektir. Bunlr,, yerel düzeyde olumlu bir etkiye sahip olmak ve kültür, 
vatandaşlık, kurumlar, sivil toplum ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi geliştirmek 
için birbirleriyle yakından ilgili olmalıdır.

Bu işbirliği ağı, öz değerlendirme, öğrenme değişimi, iyi uygulamaların açıklamaları ve 
belirli bir alanda lider olan şehirlerin belirlenmesi için teknik yardım sağlayacaktır.

POLİİTİİKA ÖZ DEĞĞERLENDİİRMESİİ:
KENT 1 VE ORTALAMA GÖZLEM 
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“Kültür 21: Eylemler” dünyanın dört bir yanındaki yerel yönetimler arasında tecrübe 
paylaşımı teşvikinin yanı sıra uluslararası “uygulama topluluğu”nda sıkı bir iş birliği teşvik 
etmeyi amaçlar. 

UCLG Kültür Komitesi, insanları bir araya getirmek, değişimi teşvik etmek, gündemi 
güncellemek ve online işbirliğiyle sağlanan ilerlemeyi herkesle paylaşmak sunmak için 
her iki yılda bir Kültür Zirvesi düzenleyecektir.

Birleşşmişş Milletler 2015 Sonrasıı Sürdürülebilir Kalkıınma Gündemi

L2015 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
(SDG) dayalı evrensel bir kalkınma gündemi kabul edecektir. Bu gündem, mevcut gerçekliği 
ya da kalkınma derecesi ne olursa olsun vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için bir 
kriter işlevi görecektir. Gündem aynı zamanda küresel kalkınma için ortak bir anlayışı 
desteklemektedir. SDG evrensel, dönüştürücü ve iddialı olmalıdır. 2015 sonrası SDG’nin 
kültürel Hedefleri olmamasından  üzüntü duysak da, SDG’nin bazı hedef ve göstergeleri 
kültürel konular ve süreçlere atıfta bulunması mümkündür. Bu, küreselleşme ve yerel 
politikalardaki kültürün rolü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

SDG ile yakın işbirliği içinde olan BM-Habitat, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, politika 
ve programların tanımı için yeni bir taslak hazırlamaktadır. Bu taslak 2016 yılının Ekim 
ayında Quito’daki Habitat III konferansında sunulacaktır. “Kültür 21: Eylemler”in kültür, 
vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ayrılmaz ilişkinin daha iyi anlaşılmasına 
katkıda bulunacağına inanıyoruz. SDG’nin ve Habitat III’ün sonuçlarının yerele aktarımına 
ya da “yerelleşmesi”ne katılan herkes için yararlı bir belge olacağını umuyoruz.

 
Ulusal Hükümetler

Kültür 21 Eylemler, yerel ve bölgesel yönetimlerin ulusal kalkınma planları, ulusal kentsel 
politika planları ve destek programlarının tasarımında yararlı olacağına inanıyoruz. Bu 
planlar, yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği içinde geliştirilmelidir, demokrasiyi ve halkın 
eylem gücünü güçlendirmeye katkıda bulunan bir uygulamayı garanti altına almak için 
kültürel faktörler entegre edilmelidir.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Eylül 2015’te kabul edilen, Dünyamızı Dönüştüren: 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi   2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmanın dün-
yadaki gündem maddesidir.  2000-2015 yılları arasında sürdürülen küresel gündem olan 
Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) üzerine inşa edilen yeni 2030 Gündemi, 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefini (SKH) ve bunların 169 adet spesifik alt hedefini içermektedir. Bu, esasen 
dünyadaki bütün bölge, ülke ve şehirlerde amaçları ve temaları göz önünde bulundurulması 
gereken küresel bir gündemdir.

2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın kültürel yönlerini dikkate almak için ileriye yö-
nelik küçük bir adım atmaktadır. SKH’lerin benimsenmesini sağlayan  yıllarda, kültüre 
adanmış belirli bir hedefin eklenmesi veya kültürel yönlerin SKH’ler arası entegrasyonu 
için, “Kültür Kapsamında Bir Gelecek İstiyoruz”,  başlığı altında, küresel birçok ağ kam-
panya yapmıştır. 2030 Gündemi’ne dahil edilmesi için, 2013 ile 2015 yılları arasında bir 
manifesto, bir beyanname, SKH’lerin kültürel yönlerinin ölçülmesi için bir tasarı ve  2030 
Gündemi’nin son bir değerlendirmesinden oluşan dört belge hazırlanmıştır. UCLG Kültür 
Komitesi, kampanyanın lider ağlarından biriydi.

17 SKH’nin hiçbirinin doğrudan kültüre odaklanmamasına rağmen, ortaya çıkan Gündem 
sonucu,  kültüre farklı açılardan açık atıflar içermektedir. Bu hususta aşağıdaki ögeler 
özellikle dikkat çekicidir:

• Hedef 4.7, tüm öğrenciler tarafından dünya vatandaşlığı ile kültürel çeşitliliğin ve kültürün 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısının benimsenmesi yolu ile bütün öğrenciler tarafından 
sürdürülebilir kalkınma için gereken bilgi ve becerilerin sağlanma amacını ifade eder. 

• Hedef 8.3, yaratıcı ve yenilikçi faaliyetlerin yanı sıra, üretken faaliyetleri de destekleyen 
kalkınma odaklı politikaların tanıtımını hedeflemektedir.

• 8.9 ve 12.b hedefleri, yerel kültür ve ürünleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir turiz-
mi teşvik etmek için politikalar tasarlama ve uygulama için bu alandaki uygun izleme 
araçlarını geliştirme ihtiyacını belirtir.

• Hedef 11.4, dünyanın kültürel ve doğal miraslarının korumasına yönelik çabaların 
artırılması ihtiyacını vurgulamaktadır.
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Ayrıca, bu belgenin hedeflediği üzere göstereceği gibi, kültürel yönler, bağlantıların yalnızca 
dolaylı olabileceği alanlar da dahil olmak üzere, tüm 2030 Gündemi’nin başarılı olmasında 
merkezi bir  rol oynayacaktır. Uygulamada yıllar içerisinde toplanan rapor sonuçlarının 
gösterdiği gibi, kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin 
geliştirilmesi, somut ve soyut kültürel mirasların korunması ve çeşitli kültürel ifadelerin 
korunup teşvik edilmesi gibi kültürel yönler, insanoğlunun ve sürdürülebilir kalkınmanın 
temel bileşenleridir.

 Ayrıca tüm bunların sürdürülebilir kalkınmanın diğer alanında da pozitif etkisi olacaktır.  
2030 Gündemi önsözünde belirtildiği üzere:

“Dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğini kabul ederek tüm kültürlerin ve medeniyetlerin 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceğini ve bu konunun hayati öneme sahip 
olduğunu kabul ediyoruz.” 

Kültürel  bakış açısı  2030   Gündemi’nin  başarılı olabil-
mesi için  büyük önem taşımaktadır.  Kültürel  haklar,  mi-
ras,  farklılıklar ve  yaratıcılık  insanlığın  vesürdürülebi-
lir kalkınmanın temelbileşenleridir.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), on yılı aşkın süredir, sürdürülebilir kalkınmanın 
tüm yaklaşım alanlarına kültürü entegre etme konusunda aktif rol oynamaktadır.   2014 
yılında kabul edilen  Kültür İçin Gündem 21, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşu akti-
vistleri ve kültürün yerel sürdürülebilir kalkınma entegrasyonu üzerine çalışan uzmanlar 
için temel referans kaynağı haline gelmiştir.  Bu referans kaynağı, 2015 yılında, kültürün 
şehirleri daha sürdürülebilir hale getirmesine katkı sağladığı 100 eylemi ana hatlarıyla an-
latan pratik bir araç olan Kültür 21: Eylemler ile daha da güçlendirilmiştir. 

 A Policy Statement adopted by the 3rd World Congress of UCLG in 2010 also recognizes 
culture as the fourth pillar of sustainable development and calls on cities and local and 
regional governments around the world to develop a solid cultural policy and to include a 
cultural dimension in all public policies.

UCLG’nin daha önceden de açıkladığı üzere, tüm SHK’lerin yerel ve bölgesel yönetimlerin 
günlük çalışmaları ile ilişkili olarak doğrudan veya dolaylı olarakilişkisi vardır. 2030 Gün-
demi, Hedef 11’de “Şehirlerin ve İnsan Yerleşimlerin Kapsamlı, Güvenli, Dayanıklı ve Sür-
dürülebilir Hale Getirilmesi” ilkesini benimsemektedir. Böylece kentleşmenin dönüşümsel 
gücünün tanınmasında ileriye doğru büyük bir adım atılmıştır. Yine de, tüm SKH’ler 
“yerelleştirilmelidir” - kalkınmayı yerelleştirme, 2030 Gündemi bağlamında alt hedefler 
baz alınarak hedeflerin ve amaçların hedeflerin ve hedeflerin belirlenmesinden, uygulama 
araçlarının belirlenmesine ve ilerlemenin ölçülmesine ve izlenmesine yönelik göstergele-
rin kullanılmasına kadar, 2030 Gündemi’nin başarısında alt bağlamları göz önünde bulun-
durarak yerelleştirme anlamına gelir. Ayrıca bölgeleri ve halkın önceliklerini, ihtiyaçlarını 
ve kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmanın merkezine koyuyor.  Yerel ve Bölgesel Yöneti-
mler Global Görev Gücü, BM-Habitat ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 
geliştirilen Yerel Kalkınma Hedefleri portalı ve  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:Yerel 
Yönetimler Tarafından Bilinmesi Gerekenler  kitapçığı, sürdürülebilir kalkınmanın 
yerelleştirilmesini anlamak ve uygulamaya koymak için mükemmel bir başlangıç noktası 
oluşturmaktadır. 

Bu yayın, kültürün ve şehirlerin sürdürülebilir kalkınma ekseninde, yerel ve bölgesel yöne-
timlere, sivil toplum kuruluşlarına, özel kuruluşlara, kültür ve kalkınma profesyonellerine 
ve diğer ortaklıkları, politikaları, projeleri ve kültürle ilintilendirilebilen iyi uygulama ör-
neklerini inceleyebilecekleri bir rehber olmayı amaçlamaktadır.  Bu kitapçık, UCLG Kül-
tür Komitesi’nin çalışmalarının yanı sıra, dünyadaki şehirlerin uyguladığı birçok ilgili poli-
tika, program ve projenin yanı sıra, çeşitli kuruluşlar, ağlar, topluluklar ve ele alınan diğer 
kuruluşların katkıları ve Sürdürülebilir kalkınmanın kültürel boyutunu gösterdi.



DÖKÜMAN YAPISI
Aşağıdaki bölüm, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na  göre şekillendirilerek 

2015’te kabul edilen Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi‘ne uygun olarak yapılandırılmıştır.

 Kitapçık, her hedef altında kültürün ilgili hedefle neden ve nasıl alakalı 
olduğunu ve bu bağlantının yerel düzeyde nasıl etkili bir şekilde 
yapılabileceğini anlamaya yardımcı olan bilgileri sunar. Bu kitapçıkta öze-
llikle aşağıdaki bölümleri bulabilirsiniz:

• İlk olarak, Dünyamızı Değiştirme metnine dayanarak, her hedef altında ele 
alınan ana temaların özeti.

•  Kültürle nasıl ilintilidir? başlıklı bölüm,  ilgili rolün başarılmasının kültürel 
açıdan neden önemli olduğunu açıklar. Bu bölüm, 2030 Gündemi’nin kültür-
le ilgili maddelerine açıkça atıfta bulunduğu gibi konuyla ilgili  başka yerler-
de var olan kanıtlara da dayanır.

• Kentler ne yapabilir? altında, şehirler ve yerel yönetimlere kültür ve diğer 
politikalar arasındaki bağlantıları araştırmaya yönelik öneriler, ilgili rolün 
alınmasına ilişkin programlar ve uygulamalar sunulur.  Bu, önceki bazı 
belgelere,  politika yönergelerine ve aynı zamanda dünyadaki şehirlerde 
yapılan gözlemlere dayanmaktadır.

• Son olarak, Kentler bunu nasıl uygulayabilir - örnekler bölümünde,  şehirlerin 
ilgili hedefe ulaşmak için kültürün önemini ortaya koyan çalışmalara yer 
verilmiştir.  UCLG’nin mevcut politika izleme araçları (kültürün iyi uygula-
ma veritabanı için Agenda 21 dahil) ve diğer kaynaklar vasıtasıyla toplanan 
örnekler, aynı zamanda uzmanlar ve ortaklar tarafından yapılan katkıları da 
içermektedir. UCLG, bu belgede sunulan örneklerin eksiksiz olmadığını ve 
kültür ve sürdürülebilir kalkınmayı ele alan ilgili uygulamaları toplamaya 
devam edeceğini biliyor.





Bu amaç, 2030 yılına kadar tüm tezahürlerinde 
yoksulluğa son verilmesi çağrısında 
bulunmaktadır.  Ayrıca yoksul ve savunmasız 
insanlar için sosyal koruma sağlamayı, temel 
hizmetlere erişimi artırmayı ve aşırı iklim 
hadiselerinden ve diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel sarsıntılardan ve felaketlerden zarar 
gören kişileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

YOKSULLUĞUN TÜM 
BİÇİMLERİNİ HER 
YERDE SONA ERDİRMEK

Kültürle nasıl ilintilidir?
Kültürel hizmetler temel hizmetlerdir ve 
bunlara eşit erişim, yoksul ve savunmasız 
insanlar da dahil olmak üzere tüm erkek 
ve kadınlar için kesin olarak garanti altına 
alınmalıdır.

Kültürel söylemler, hizmetler, ürünler ve 
miras alanları, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilir.

 
Kentler neler yapabilir?
Temel kültürel hizmetler için asgari 
hizmet standartlarının mevcut olduğundan 
emin olun, (örneğin, kişi başına asgari 
sayıda kütüphane veya kitap ve kültürel 
hizmetlerin yerelleştirilmesini destekleyen 
programların kabul edilmesi) böylece 
herkesin kültüre erişimi olacaktır.

Kültürel boyutları, kültürel kaynakların 
ve kapasitelerin korunmasını; yerel 
toplulukları da içeren yerel ekonomik ve 
dirençlilik stratejilerine dahil etmek.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir - örnekler
Kendini “Batik Şehri” olarak tanımlayan 
Pekalongan,’da bu geleneksel tekstil 
sektörüne öncelik veren yerel stratejiler 

istihdam yaratmaya katkıda bulundu. 
Batik, kentin ana ekonomik sektörüdür ve 
sektördeki çalışanların % 60’ı kadındır.

Porto Alegre’de yerel yönetim, 
kültüre erişim fırsatlarını adem-i 
merkezileştirmek, vatandaşların kültürel 
haklarını etkin kılmak ve STK’larla birlikte 
diğer gruplarla da işbirliğini güçlendirmek 
için politikalar ve programlar 
benimsemiştir.

Ouagadougou’daki kültürel bir altyapı 
olan ve eğitim, canlı performans ve stüdyo 
kaydı olanakları sağlayan Reemdoogo 
Müzik Bahçesi, gençlere yönelik fırsatları 
genişleterek etrafında birkaç küçük 
işletmenin de ortaya çıkmasına katkıda 
bulundu.  

Lille-Métropole ‘ün kültür politikaları, 
mahalle düzeyinde kültürel altyapının 
geliştirilmesi, kültürel eğitim fırsatlarının 
iyileştirilmesi ve dezavantajlı gruplar için 
özel programların teşvik edilmesi yoluyla 
herkes için kültüre erişimin artmasına 
katkıda bulunmuştur. 
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AÇLIĞI BİTİRMEK, GIDA 
GÜVENLİĞİNE VE İYİ 
BESLENMEYE ULAŞMAK 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIMI DESTEKLEMEK

Bu hedef, 2030 yılına kadar açlığın ve her 
türlü yetersiz beslenmenin sona ermesini 
amaçlamaktadır. Hedef aynı zamanda, 
yılın her zamanında güvenli, besleyici ve 
yeterli gıdaya evrensel olarak ulaşmayı 
taahhüt eder. Bu sürdürülebilir gıda üretim 
sistemleri ve esnek tarım uygulamaları, 
arazi, teknoloji ve pazarlara eşit erişim ve 
tarımsal verimliliği artırmak için altyapı ve 
teknoloji yatırımları konusunda uluslararası 
iş birliğini gerektirecektir.

 Kültürle nasıl ilintilidir?
Tohumların genetik çeşitliliği de dahil olmak üzere 
mevcut genetik kaynakların korunmasına ilişkin 
geleneksel bilgiler tanınmalı, korunmalı ve ilgili 
faydaların adil paylaşımı teşvik edilmelidir.

Kentler neler yapabilir?
Tüm insanların ve toplulukların bilgi, gelenek ve 
uygulamalarını içeren kültürel faktörleri, çevresel 
sürdürülebilirlik konusundaki yerel stratejilere 
dahil etmek.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına 
katkıda bulunan geleneksel bilgi ve uygulamaları 
korumak ve yaymak için programlar oluşturmak.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir - örnekler
Seferihisar’da Tohum Takas Şenliği, yerel 
üreticilerin geleneksel, düşük maliyetli tarımsal 
uygulamaları sürdürmelerini sağladı ve 
sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimini koruma 
ihtiyacının farkındalığını artırdı. 
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Hedef 2.5, genetik kaynaklarla ilişkili 
geleneksel bilgilerin kullanılması 
yoluyla; tohumların, ekili bitkilerin, çiftlik 
hayvanlarının, evcil hayvanların ve bunların 
vahşi türlerinin genetik çeşitliliğini koruma 
ihtiyacını ifade eder
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SAĞLIKLI VE KALİTELİ 
YAŞAMI HER YAŞTA 
GÜVENCE ALTINA 
ALMAK

Bu hedef, yaşamın her anında sağlık ve 
refahı sağlamayı amaçlamaktadır. Hedef; 
üreme, anne ve çocuk sağlığı da dahil olmak 
üzere tüm önemli sağlık önceliklerini ele 
alır; bulaşıcı, bulaşıcı olmayan ve çevresel 
hastalıklar; genel sağlık sigortası; ve herkes 
için güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı 
ilaç ve aşılara erişimi amaçlar. Ayrıca, 
daha fazla araştırma ve geliştirme; sağlık 
finansmanının arttırılması, tüm ülkelerin 
sağlık riskinin azaltılması ve yönetimi 
konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesi 
çağrısında bulunmaktadır.

Kültürle nasıl ilintilidir?
Sağlık politikaları ve programlarının, yerel 
gelenekleri göz önünde bulundurmalı ve uygun 
durumlarda geleneksel sağlık sistemlerini ve 
uygulayıcılarını da entegre etmeli.

Kültürel hayata katılım,  artan sayıda  araştırma ve 
örnekle kabul edildiği üzere sağlık ve zinde olmaya 
katkıda bulunabilir. 

Kentler neler yapabilir?
Sağlık ve refah alanlarındaki yerel politikalarda 
kültürel faktörlere referans vermek.

Kişisel refah, sağlık ve aktif kültürel uygulamalar 
arasındaki mevcut yerel ilişkiyi düzenli olarak 
analiz etmek. 

Sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının, insanların bu 
hizmetlere erişmelerini önleyen kültürel faktörleri 
tanımlamaları ve bunlarla mücadele etmelerini 
sağlamak için kapasite geliştirme programlarının 
mevcut olduğundan emin olmak.

Sağlık ortamlarında (hastaneler, sağlık merkezleri 
vb.) kültüre erişimi ve kültüre katılmayı teşvik eden 
programlara ve projelere destek sağlamak.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir - örnekler
Vaudreuil-Dorion’da  “Je suis…” kültürel angajman 
projesi, sağlık merkezleri de dahil olmak üzere 
geniş, bir dizi yerel aktörü içermektedir ve 
perinatal sağlık ve zihinsel sağlık gibi alanlarda 
olumlu sonuçlar vermiştir.

Malmö  tarafından 2016- 2018 Kültür Stratejisi 
Eylem Planı dahil olmak üzere, kabul edilen bir 
dizi stratejik belge, sağlığı yerel sürdürülebilir 
kalkınmada kilit bir faktör olarak tanımlamakta 
ve sağlık, sosyal bakım ve destek faaliyetlerinde 
kültüre erişimi artırmayı planlamaktadır. 

Dezavantajlı bir Montevideo mahallesinde yer 
alan  Sacude Civic Merkezi, bölge vatandaşları 
için sağlık, kültür ve spor alanlarına erişimi 
genişletti, onları öncelik belirleme süreçlerine ve 
yönetime dahil etti ve kültürel boyutun, yerel sağlık 
programlarına entegrasyonuna katkıda bulundu.
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 Kültürle nasıl ilintilidir?
Her seviyedeki eğitim programlarının kültürel 
çeşitlilik, sanat eğitimi, dil ve kültürel yönlerin 
sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ile ilgili içerikleri 
bütünleştirmesi gerekir.

Yerel dillerin ve yerelle bağlantılı yeteneklerin 
tanınması ve kültürel paydaşların katılımı da 
dahil olmak üzere; kültürel yaklaşım, her düzeyde 
müfredatın tasarımında hakim olmalıdır

 - bu, insan haklarına uygundur ve öğrencilerin 
motivasyonuyla birlikte toplum iletişimi 
düşünüldüğünde eğitim hedeflerine katkıda 
bulunabilir

Kentler neler yapabilir?
Eğitim politikası ve kültürel politika arasında bağ 
kuracak yerel bir strateji geliştirmek.

İlk ve orta öğretimdeki müfredatın kültürel beceri 
ve bilgi edinme, kültürlerarası diyalog kurma, 
çeşitlilik, somut ve maddi miras ve kültürel haklar 
edinmesini sağlama çalışmaları gerçekleştirmek.

Kültürel tesisler (örneğin; kültür merkezleri, 
müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar, vb.), siteler 
(kültürel miras binaları, arkeolojik alanlar vb.) ve 
programlar (festivaller, kültürel girişimler, vb.) 
içindeki resmi ve gayri resmi ortamlar için eğitim 
etkinlikleri sağlamak. 

Her yaştan vatandaşın kültürel hayata erişimini ve 
katılımını teşvik etmek için sanatçıların ve kültürel 
profesyonellerin eğitim, öğretim ve diğer öğrenme 
bağlamlarına katılımını arttırmak.

Okuma yazma programlarını destekleme, 
öğrenme için güvenli alanlar sağlama vb. yoluyla 
kapsayıcı ve eşit eğitim ve yaşam boyu öğrenmenin 
geliştirilmesinde kütüphanelerin önemli bir rolü 
olduğunu kabul etmek

Hedef 4.7, tüm öğrencilerin, sürdürülebilir 
kalkınma ve sürdürülebilir yaşam için eğitim, 
insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış 
kültürünün tanıtılması yoluyla, diğerlerinin 
yanı sıra sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek 
için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleriyle 
küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğin ve 
kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının 
takdir edilmesini sağlamayı amaçlar. 

KAPSAYICI VE 
HAKKANİYETE 
DAYANAN NİTELİKLİ 
EĞİTİMİ SAĞLAMAK 
VE HERKES İÇİN 
YAŞAM BOYU ÖĞRENİM 
FIRSATLARINI TEŞVİK 
ETMEK

Bu amaç, tüm kız ve erkek çocuklarının 
nitelikli erken çocukluk gelişimine 
erişebilmesini, adil ve nitelikli ilk ve orta 
öğretim eğitimlerini tamamlayabilmelerini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tüm 
kadınlar ve erkekler için yükseköğretim 
eğitimine eşit erişimin sağlanmasını 
amaçlar. Ele alınan diğer hususlar arasında, 
eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan 
kaldırılması ve hem tüm gençler arasında 
hem de önemli oranda yetişkinlerde 
okuryazarlık ve matematiksel becerinin 
artması yer almaktadır. 



Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir - örnekler
Barcelona’da “İkamet Alanında Yaratıcılık” projesi, 
orta öğretim okulları öğrencilerini sanat süreçlerine 
dahil etmek ve herkes için kültüre erişimi teşvik 
etmek amacıyla sanat disiplinlerinde sanatçılar 
ve yaratıcı gruplarla ortaklıklar kurmalarını 
sağlamıştır.

Arena da Cultura -  Belo Horizonte’deki  Açık Sanat 
Okulu, binlerce vatandaş için çok çeşitli disiplinlerde 
kaliteli sanat eğitimine erişim sağladı ve kültürel 
alanda yeni profesyonel kariyerlerin yolunu açtı.

Bogotá’da bir dizi girişimle, on binlerce çocuk ve 
genç için kültüre okul ve okul dışı etkinlikler yoluyla 
erişimin sağlanmasına katkıda bulunulmuş,  
olumlu sosyal ve eğitimsel sonuçlar alınmıştır.

“L’Art pour grandir “ (Büyümek için Sanat) pankartı 
altında Paris ‘te çocuklara ve gençlere yönelik 
olarak okullarda, kütüphanelerde, sinemalarda, 
konservatuvarlarda, müzelerde ve diğer kültürel 
mekanlarda sanat fırsatlarına erişim için geniş bir 
yelpazede fırsatlar sunulmaktadır.

Geleneksel Kültür Şehri projesi kapsamında, 
Jeonju  şehri eğitim ve yaşam boyu öğrenme 
programlarında geleneksel kültürün takdirini 
birleştirerek, çocuklara ve yetişkinlere geleneksel 
binaların, somut olmayan kültürel mirasın ve diğer 
kültürel varlıkların önemini anlamalarına yardımcı 
oldu. 

Cascais, Getxo, Hayfa, Limasol, Neuchâtel, Patras, 
Portimão, Reykjavik and Donostia/ San Sebastian 
da dahil olmak üzere eğitim politikalarına ve 
programlarına kültürlerarası bir yaklaşımı entegre 
eden birçok kentin deneyimleri Avrupa Konseyi’nin 
Kültürlerarası Şehirler Programı kapsamında 
tanıtılmıştır. 
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Geleneklerin, dinlerin veya sosyal normların 
tekrar eden insan hakları veya 

kısıtlamalarını haklı çıkarmasına ve kız 
çocuklarına, özellikle de kadınlara yönelik 
ihlali haklı çıkarmaya rağmen, tüm insanlar 
için olanak sağlayan miras ve yaratıcılığa 
vurgu yapmaktadır. 

Kültürel miras zaman içinde gelişen sosyal 
değerlerle ilişkili olduğundan, bu mirasın 
tespiti, korunması ve aktarılması genellikle 
ön yargılı bir seçimin sonucudur. Bölgelerin 
ve uygulamaların dünyadaki çoğul ve çeşitli 
temsiliyetini sağlayabilmek için toplumsal 
cinsiyet dikkate alınmalıdır. Raporun da 
bizlere gösterdiği üzere, yerel ve küresel 
düzeyde somut ve somut olmayan kültürel 
mirasın korunmasında, örneğin, 1972 Dünya 
Mirası Sözleşmesi ve 2003 Somut Olmayan 
Kültürel Miras Sözleşmesi’nden çıkarılan 
listeler çerçevesinde,  - tüm yerel, bölgesel 
ve ulusal hükümetler ve uluslararası toplum 
tarafından ele alınması gereken büyük 
engellere yol açmaktadır- toplumsal cinsiyet 
bilincinin eksikliği gösterilmiştir.

Benzer bir şekilde, sürdürülebilir kalkınma 
içinde kadınların ve kız çocukların yaratıcılık 
faaliyetlerindeki durumlarına yüksek öncelik 
tanınmalıdır: bu, kadınların sinema, tiyatro 
veya canlı performans gibi farklı kültürel 
disiplinlerde yaratıcı süreçlerle tam olarak 
ilgilenmelerinin önündeki kültürel ve tarihi 
ayrımcılığın farkındalığını içermelidir.

Kalıp yargılar, damgalanma ve cinsiyetçilikle 
beraber kadınların mücadele etmesi gereken 
bir diğer görünmeyen engel, cinsiyete duyarlı 
bilgi, veri ve analiz eksikliğidir. 

Kültürel haklar alanındaki eski BM Özel 
Raportörü Farida Shaheed’in belirttiği gibi: 
“Kültürü, kadınların haklarına engel olarak 
görmekten; kadınların kültürel haklardan 
eşit şekilde yararlanmasını sağlamaya 
doğru bir paradigma değişikliğinin zamanı 
geldi.”  Ve bu ancak kültür; görülebilir 
ve onaylanmış olsun ya da olmasın, 
iktidara dayananlar da dahil olmak üzere, 
yaşamdaki her türlü insan ilişkisine nüfuz 
eden toplumun doğal bir bileşeni olarak 
algılandığında başarılabilir

TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK 
VE TÜM KADINLAR 
İLE KIZ ÇOCUKLARINI 
GÜÇLENDİRMEK

Bu hedef, her yerde kadınlara ve kızlara 
yönelik her türlü ayrımcılığa son vermeyi 
ve kamusal ve özel alanlarda, kadınlara ve 
kızlara yönelik diğer zararlı uygulamaları 
ve bunlara yönelik her türlü şiddeti ortadan 
kaldırmayı amaçlar. Hedef ayrıca, kadınların 
siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın her türlü 
karar alma sürecinde lider olabilmeleri 
için tam ve etkin bir biçimde katılım ve eşit 
fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, 
cinsel sağlık, üreme sağlığı ve üreme 
haklarına evrensel erişim sağlama hedefini 
de ifade eder. 2030 Gündemi hazırlıkları için 
UNESCO, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürü 
bağlamında“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 
Kültürel Miras ve Yaratıcılık”  raporunu 2014 
yılında yayınladı. Rapor, toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda araştırma ve farkındalık 
aciliyetine ve her insanın potansiyelini 
geliştirmesi için eşit kültürel haklara, 
sorumluluklara ve fırsatlara duyulan 
gereksinime cevap vermektedir. Rapor, 
UNESCO’nun uluslararası insan hakları                                                                    
çerçevesinin desteklediği cinsiyet eşitliğini 
destekleme yaklaşımını vurgulamaktadır. 
Rapor, kültürel haklar ve kültürel çeşitlilik 
taahhüdüne dayanmaktadır; 



 
Kültürle nasıl ilintilidir?
Kültürel yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliği de 
sağlanmalıdır: kadın ve kız çocuklarının kültürel 
yaşamda aktif rol alma ve bu alandaki kendi 
proje ve kuruluşlarına liderlik etme olanakları 
genişletilmelidir.

Ağırlıklı olarak kadınlar ve kız çocukları tarafından 
yürütülen kültürel uygulamalara daha fazla 
görünürlük ve tanınma verilmesi gerekmektedir.

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ele alan veya 
kadınların ve kız çocuklarının kültürel yaşamdaki 
önemli rolünü gösteren anlatılara ihtiyaç vardır.

Kentler neler yapabilir?
Cinsiyet eşitliğini teşvik eden ve cinsiyet 
ayrımcılığını ele alan politikalara, kültürel 
politikada bir toplumsal cinsiyet boyutu ve 
kültürel bir boyut kazandırmak.

Kültürel faaliyetlerde kadınlara ve kızlara yönelik 
cinsiyet ayrımcılığını ve her türlü şiddet ve zararlı 
uygulamaları ortadan kaldırmak için önlemler 
alın.

Kadınların seslerinin yerel medyada eşit alana ve 
profile sahip olmasını sağlayın.
Kamu desteği alan kültürel program ve 
kuruluşların cinsiyet eşitliği uyguladığından emin 
olun.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir -  örnekler
Ramallah’ta yerel yönetişim ve sürdürülebilir 
kalkınmada kültürün öneminin anlaşılmasını 
teşvik eden kültürel politikanın yerelleştirilmesi, 
kadınların ve kız çocukların katılımcı etkinliklere 
ve kültürel faaliyetlere dahil olmalarına özel 
önem verilmiştir.

Rosario’da “Atölye” sanat merkezi savunmasız 
gruplara yaratıcı fırsatlar sunmaktadır ve 
kadınların kendi eserlerini ve anlatılarını 
üretmelerini sağlayacak bir dizi program 
geliştirmektedir.

Mynmar’da Kadınların Gelişim ve Güçlendirme 
Eğitimi (WEAVE)  kuruluşunun çalışmaları, 
geleneksel zanaat yapma becerilerine dayanan 
kadınlar için güvenli istihdam olanakları 
sağlanmasını içermektedir.
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HERKES İÇİN 
ERİŞİLEBİLİR SU VE 
ATIK SU HİZMETLERİNİ 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU 
YÖNETİMİNİ GÜVENCE 
ALTINA ALMAK

Bu hedef, güvenli ve uygun fiyatlı içme 
suyuna evrensel ve eşit erişimin yanı sıra 
herkes için yeterli, eşit temizlik ve hijyene 
erişim sağlamayı, kadınların, kız 

çocuklarının ve hassas durumdaki kişilerin 
gereksinimlerine özel önem vermeyi

amaçlamaktadır. Su kalitesinin iyileştirilmesi, 
su kullanım verimliliğindeki artış ve dağ, 
orman, sulak alanlar, nehir, akifer ve göller 
dahil su ile ilgili ekosistemlerin korunması 
ve restorasyonun da ele alınmaktadır.

Kültürle nasıl ilintilidir?
Geleneksel bilgilerdeki bazı unsurlar, su ile ilgili 
ekosistemlerin uygun ve sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılmasını teşvik etmeye yönelik dersler 
sağlayabilir

Kentler neler yapabilir?
Yerel kültürel politikalarda, kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı da dahil olmak üzere kültür 
ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıları 
açıkça kabul edilmelidir.

Su kıtlığı ve su ile ilgili ekosistemlerin sürdürülebilir 
kullanımı konusundaki farkındalığı artıracak 
bağlamlarda kültürel tesislerin, etkinliklerin ve 
faaliyetlerin potansiyeli araştırılmalıdır. 

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir - örnekler
Titicaca Gölü kıyısında bulunan bir şehir olan 
Puno’daki  Hamuy Cocha Festivali, nehirler, göller 
ve lagünler oluşturan ekosistemlerin korunması da 
dahil olmak üzere, dünyanın su kaynaklarına saygı 
duymakta ve uzlaşıcı bir yol izlemektedir.

Val-de-Marn,’deki H2-OH! Festivali, bir nehir ve 
dere alanını yeniden kazanmayı, doğal kaynaklara 
ve ortak ürünlere saygı duymayı teşvik etmeyi 
ve vatandaşların su ekosisteminin korunması ve 
sürdürülebilirliği üzerindeki davranışları üzerindeki 
farkındalığı artırmayı  amaçlamaktadır. 

Nil Projesi,  diğerlerinin yanı sıra üniversiteleri, 
politika yapıcıları ve müzisyenleri içeren, Nil’i 
müzikal bir diyalog yoluyla havzasını oluşturan 
topluluklar arasında paylaşılan bir ekosistem 
olarak algılamaya teşvik eden uluslararası bir 
girişimdir. 
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HERKES İÇİN 
KARŞILANABİLİR, 
GÜVENİLİR, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
MODERN ENERJİYE 
ERİŞİMİ SAĞLAMAK

Bu hedef, ekonomik, güvenilir ve modern 
enerji hizmetlerine evrensel erişim 
sağlamayı, yenilenebilir enerjinin küresel 
enerji karışımındaki payını önemli ölçüde 
artırmayı ve enerji verimliliğindeki küresel 
iyileşme oranını iki katına çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Uluslararası iş birliği ve 
iyileştirilmiş teknoloji de bu hedefe hizmet 
eden adımlar olarak tanımlanmaktadır.

Kültürle nasıl ilintilidir? 
Kültürel faktörler, genellikle farkında olmadan, 
enerji üretimini ve tüketim alışkanlıklarını etkiler.

Yaratıcı aktörler, enerji üretimi ve tüketimi 
konusunda eğitici ve bilinçlendirici etkinliklerin 
tasarımında rol oynayabilir.

Kentler neler yapabilir?
Enerji üretimi ve tüketimine yeni yaklaşımlar 
geliştirmek için yaratıcı süreçlerin potansiyelini 
keşfedebilir.

Çevresel etkilerini değerlendirebilir ve çevresel 
sürdürülebilirlik konusundaki bilinçlendirme 
faaliyetleri gerçekleştirebilir.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları 
Federasyonu (IFLA) tarafından hazırlanan bir 
raporda, Croydon, Derby ve İngiltere’deki diğer 
şehirlerdeki kütüphaneler; kullanıcıların hangi 
elektrikli cihazların çok fazla enerji kullandığını 
bulmaları için enerji monitörleri ödünç almalarını 
ve kullandıklarıyla değiştirmelerini sağlayarak 
enerji kullanımlarını azaltmaktadır. 

Newton Makinesi, Eday’da geliştirilen, çevresel 
açıdan sürdürülebilir şekilde üretilen enerjiyi 
depolamak için bir prototip oluşturan, katılımcı ve 
sanatsal bir girişimdir.
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Kültürle nasıl ilintilidir?
Kültürel ve yaratıcı sektörler, uluslararası insan 
haklarına uygun olarak uygun çalışma koşulları 
sağlandığı sürece kapsayıcı, sürdürülebilir ve adil 
istihdam alanları olma potansiyeline sahiptir.
Kültür, turizm stratejilerine entegre edilebilirken 
bu; kültürel kimliklerin, faaliyetlerin ve varlıkların 
bağlamından koparılacağı anlamına gelmez. 
Bununla ilgili yararların kültürel faaliyetlere 
yeniden kazandırılmasını sağlar..

Kentler neler yapabilir?
EKapsayıcı, sürdürülebilir ve adil istihdama katkıda 
bulunmak için kültürel ve yaratıcı sektörlerin 
potansiyelini araştırmak.
Yerel turizm modelinin sürdürülebilir, şehir veya 
bölge genelinde dengeli, yerel topluluklarla 
bağlantılı ve kültürel ekosistemlerle etkileşimli 
olduğundan emin olmak.
İstihdam edilebilirlik programlarına kültürel bilgi, 
beceri ve işleri dahil etmek.
Sanatçıların ve kültür profesyonellerinin 
uluslararası hareketliliğini desteklemek, böylece 
onlar için istihdam olanaklarını artırmak.
Kamu, sivil ve özel kültür sektörlerinin, istihdam 
yaratma üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin 
yanı sıra gençlerin, erkeklerin ve kadınların ve 
dezavantajlı sektörlerin burada nasıl temsil 
edildiğini de içeren yerel ekonomiye yaptıkları 
katkıları düzenli olarak analiz etmek.
Kültür profesyonelleri için yeterli çalışma ve ücret 
koşullarını sağlamak için önlemler almak.

Hedef 8.3 üretken faaliyetleri, insana yakışır iş 
yaratmayı, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu 
destekleyen ve finansal hizmetlere erişim 
de dahil olmak üzere, mikro, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin resmiyet kazanmalarını 
ve büyümelerini destekleyen kalkınma odaklı 
politikaların teşvik edilmesini ifade eder .

Bununla birlikte, Hedef 8.9, iş yaratan ve yerel 
kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir 
turizmi teşvik etmek için politikalar tasarlama ve 
uygulama ihtiyacını ele almaktadır.

İSTİKRARLI, KAPSAYICI 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
EKONOMİK BÜYÜMEYİ, 
TAM VE ÜRETKEN 
İSTİHDAMI VE HERKES 
İÇİN İNSANA YAKIŞIR 
İŞLERİ DESTEKLEMEK

Bu hedef, kişi başına düşen ekonomik 
büyümenin sürdürülebilir olmasını, daha 
yüksek düzeyde ekonomik verimlilik ve 

iyi iş yaratma ve girişimciliği destekleyen 
kalkınma odaklı politikaları içerir. Ele alınan 
diğer konular arasında; genç ve dezavantajlı 
bireyler de dahil olmak üzere, tüm kadınlar 
ve erkekler için tam ve üretken istihdamın ve 
insana yakışır işin sağlanması, eşit değerde 
iş için eşit ücret, istihdam edilmemiş 
gençlerin oranının azaltılması, eğitim, zorla 
çalıştırmanın ortadan kaldırılması ve işçi 
haklarının korunması.



Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Ce¯sis’teki “Sürdürülebilir Bir Büyüme için 
Kültür” stratejisi, yerel halkın yaşam kalitesini 
kültür yoluyla geliştirmeyi ve topluluk oluşturma, 
sürdürülebilir kültürel turizm ile sosyal ve 
ekonomik yenilik arasındaki bağları da içeren yerel 
kültürel mirastan yararlanmayı hedeflemiştir.

Abitibi-Témiscamingue bölgesindeki CULTURAT 
projesi, vatandaşları önceliklerin tanımlanmasına 
dahil eden ve sürdürülebilir kültürel turizmi 
teşvik ederek yaşam kalitesini arttırmaya katkıda 
bulunan yerel yönetimleri ve sivil toplumu içeren 
katılımcı bir süreçtir.

Bilbao’da yerel kalkınma stratejileri; istihdam ve 
turizm çekme açısından net etkileri olan kültürel 
faaliyetlerin, altyapıların ve paydaşların daha iyi 
yaşam kalitesine ve sosyal ve ekonomik dönüşüme 
katkıda bulunmadaki rolünü kabul etmştir.

Uzun vadeli bir kültür ve yerel sürdürülebilir 
kalkınma vizyonu, Yarra Ranges ‘in, yerel ve kültürel 
mirasın korunmasını göz önünde bulundurarak ve 
yerel toplulukları dahil ederek, yerel sanatçılar ve 
yaratıcı işletmeler için ekonomik fırsatları teşvik 
etmesini ve bölgeyi bir turizm merkezi olarak 
güçlendirmesini sağlamıştır.

Dijital teknolojide uzmanlaşmış bir yer olan 
Strazburg, Hautepierre’nin “Hassas Kentsel 
Bölgesi” nde gençlere ifade ve dijital yaratma 
becerileri kazandırmakta 

ve istihdam olanaklarının genişletilmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Nevşehir ‘de kültürel miras etrafında turizmi teşvik 
etmek, gönüllü kültürel ve tarih araştırmacıları, 
öğretmenler ile kendi deneyimlerini ve bilgilerini 
paylaşan yaşlı vatandaşlar da dahil olmak üzere 
yerel toplumun aktif katılımına dayanır.

Ségou, kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki saygın 
işlerle yerel ekonomiyi güçlendirmenin yanı sıra, 
yerel özsaygı ve kimliği artırma yoluyla “yaratıcı 
şehir” başlığı altında bir dizi girişim geliştirmiştir. 

Kanazawa’da uygulanan politikalar, yerel 
sanatkarlar ve diğer yaratıcı alanlar arasındaki 
sinerjiyi geliştirdi. Böylece gelenek, yenilik ve yeni 

teknolojileri birleştirip geleneksel kültür etrafında 
ekonomik kalkınmayı güçlendirdi.

Marsilya, Île-de-France, Puglia ve Valletta gibi 
çeşitli yerel ve bölgesel yönetimler, Roberto 
Cimetta Fund. ile ortaklaşa, sanatçıların 
uluslararası hareketliliğini kolaylaştıran 
programlara katkıda bulundu.

Uluslararası bir platform olan Sound Diplomacy, 
yerel müzik ekosistemlerinin ekonomik ve kültürel 
gelişim potansiyelini araştırmak için şehirlere 
araştırma ve danışmanlık sağlamaktadır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılığı, 
sürdürülebilir kentsel gelişim için stratejik bir 
faktör olarak tanımlayan şehirler arasında, 
7 yaratıcı alanda (el sanatları ve halk sanatı; 
tasarım; film; gastronomi; edebiyat; müzik ve 
medya sanatları) uzmanlık alışverişini teşvik eder.
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DAYANIKLI ALTYAPILAR 
TESİS ETMEK, KAPSAYICI 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SANAYİLEŞMEYİ 
DESTEKLEMEK 
VE YENİLİKÇİLİĞİ 
GÜÇLENDİRMEK

Bu hedef, herkes tarafından uygun ve eşit 
biçimde erişilen kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir 
ve dirençli bir altyapının geliştirilmesini; 
kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi; 
yeniliklerin teşvik edilmesini ve araştırma ve 
geliştirme çalışanlarının sayısındaki artışı 
işaret etmektedir.

Kültürle nasıl ilintilidir? 
Kültürel yaşama ekonomik ve eşit erişim ile 
kültürel hayata katılma fırsatlarını sunan kültürel 
altyapılar, herkesin kullanması gereken kaliteli, 
güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli altyapının bir 
parçasıdır.

Sanatçılar ve kültür profesyonelleri, çok çeşitli 
endüstriyel alanlarda araştırma, geliştirme ve 
inovasyona yönelik süreçlerde yer alabilir. 

Kentler neler yapabilir?
Kültürün oluşturulması ve üretilmesine adanmış 
sanat okulları, müzik okulları, müzeler, miras 
merkezleri, kültür merkezleri, festivaller, dans 
evleri, oditoryumlar, kütüphaneler vb. çeşitli 
kültürel tesislerin, mekanların ve mekanların 
varlığını ve erişilebilirliğini garanti etmek.

Kar amacı gütmeyen kültürel projeler için mikro 
krediler, risk sermayesi ve sponsorluk programları 
gibi çeşitli finansman mekanizmalarının 
kullanılabilirliğini sağlamak.

Kültür sektöründe aktif olan kişiler arasında iş 
birliğini teşvik etmek 

Halk seviyesindeki kültürel süreçlerle toplumsal 
yenilik arasındaki var olan ilişkiyi teşvik ve analiz 
etmek.



Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Mexico City’de Sanat ve İş İmalathaneleri (FARO’lar), 
kentin eteklerinde; eğitim stratejileri, vatandaş 
katılımı, sosyal içerme ve iş yaratma stratejileriyle 
bağlantılı yeni nesil kültürel altyapılardır.
Roeselare’daki ARhus açık bir bilgi merkezidir, 
başkalarının yanı sıra yerel işletmelerle iş birliği 
yoluyla inovasyon ve bilginin teşviki de dahil olmak 
üzere geniş bir yelpazedeki yerel stratejilere bağlı 
yeni bir kütüphane olarak kurulmuştur. 
Linz ‘de “Open Commons Linz” projesi, 
vatandaşlara, kültürel varlıklar da dahil olmak 
üzere, paylaşıldığında bilginin çoğaltılabileceğini 
ve inovasyonun işletmeler, bilim, kültür ve 
diğer kuruluşlar arasındaki iş birliği ile ortaya 
çıkabileceğini anlamaları konusunda sorumlu ve 
verilere açık erişim sağlar.
Byblos’taki Kent Kültür Merkezi, çocuklar, gençler 
ve yetişkinler için bir dizi kültürel ve eğitim 
hizmetine erişim sağlar ve sonuçta sakinlerin 
ihtiyaçlarını karşılayan ve bilgi edinmelerini 
sağlayan yaşam boyu öğrenmeyi garanti eder. 
Dinamik, kaliteli hizmetleri sayesinde, Lübnan’daki 
en iyi ikinci merkez olarak derecelendirilmiştir.
Kazan ‘ın yerel kültürel çevreyi ve kültürel 
olanakların kullanılabilirliğini iyileştirmeye yönelik 
yaptığı yatırım, özellikle çocuklar ve gençler 
arasında kültürel hayata katılım eğilimlerinin 
artmasına katkıda bulunmuştur.
Wuhan’daki “Kültür Metropolü” programı, 
kütüphanelerin, müzelerin, sanat merkezlerinin 
ve diğer kültürel tesislerin iyileştirilmesine ciddi 
yatırımlar içermekte ve çocuklar, gençler, yaşlılar 
ve dezavantajlı insanlar için diğerlerinin yanı sıra 
fırsatları genişletmeye önem vermektedir.
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ÜLKELER İÇİNDE 
VE ARASINDA 
EŞİTSİZLİKLERİ 
AZALTMAK

Bu Hedef; gelir adaletsizliğinin giderilmesiyle 
beraber ülke içindeki yaş, cinsiyet, engel, 
ırk, etnisite, köken, din, ekonomi veya diğer 
statü temelli eşitsizliklerin azaltılması 
çağrısında bulunur. Bu, ayrımcı yasaların, 
politikaların ve uygulamaların kaldırılmasını 
ve daha fazla eşitlik sağlanmasına katkıda 
bulunan alternatiflerinin benimsenmesini 
ve teşvik edilmesini içerir. Hedef ayrıca, 
ülkeler arasındaki temsil (küresel karar 
almada, gelişmekte olan ülkeler için 
gelişmiş temsil), göç (planlı ve iyi yönetilen 
göç politikaları) ve kalkınma yardımlarıyla 
bağlantılı hususları da içeren eşitsizliklere 
eğilmektedir.

Kültürle nasıl ilintilidir?
Kültürel katılımcılık; yaş cinsiyet, engel, ırk, 
etnisite, köken,din veya ekonomik herhangi bir 
statü farketmeksizin tüm insanların kapsanmasının 
güçlendirilmesi ve teşvik edilmesine katkı sunabilir.

Sanatçılar ve kültür profesyonelleri, gelişmekte 
olan ülkelerin sesi olacak çalışmaların 
geliştirilmesine ve sunulmasına dahil olabilir. 

Göçe dair tüm yaklaşımlar kültürel bir satıh ve 
kültürlerarası diyalog içermelidir.  

Kentler neler yapabilir?
Kültürel çeşitliliği kültürel politikalarda bir amaç 
olarak kabul edip kutlamak.

Kültürler arası diyaloğu ve kültürel hayata aktif 
katılımı, göç, sığınak ve iç yer değiştirmeye 
yönelik politika ve programlardaki unsurlar olarak 
bütünleştirmek.

Dezavantajlı grupları içeren programları yürütmek 
ve yüksek düzeyde yoksulluk ve dışlanma içeren 
mahallelerde yürütmek için kamu desteği alan 
kültürel kurumlar gerektirmektedir.

Kültürel tesis ve mekanların, engelli insanlar dahil, 
herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.

Kültürler arası nesiller arası işbirliğini teşvik 
etmek.

Vatandaşların kültürel hayata erişimlerinin ve 
katılımlarının önündeki engelleri düzenli olarak 
analiz etmek.



Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Lyon Kenti ve çok çeşitli yerel paydaşların kabul 
ettiği Kültürel İşbirliği Şartı, herkes için kültürel 
hayata aktif katılımın sağlanmasına katkıda 
bulunmuştur ,

sosyal eşitsizliklerin azaltılması, sosyal uyumun 
artması, kültürel çeşitliliğin görselleştirilmesi 
ve kamu hizmetlerinin daha iyi adaptasyonu ile 
sonuçlandı.

Medellín’de, yerel kültürel politika, kendine özgü 
hedefleri arasında, cinsiyet eşitliği ve savunmasız 
grupların kültürel haklarının (örneğin, Afro-
Kolombiyalı ve yerli topluluklar) kültürel haklarının 
tanınmasına yönelik özel programlarla, farklılığa 
saygı gösterilmesini ve herkesin kültürel hayata 
dahil edilmesi yer almaktadır. 

Örneğin çocuklar, yaşlı insanlar, ülke içinde 
yerinden olmuş insanlar)

Angers’ın Kültür ve Dayanışma Tüzüğü, kültürel 
zorlukları ve sosyal aktörleri bir araya getirerek 
ortaklaşa finansal zorluk çeken veya tecrit 
veya dezavantajlı olanları, farklı sanat ve kültür 
biçimlerini keşfederek gerçek vatandaşlar gibi 
hissetmelerini sağlamak amacıyla bir araya getirir.

Rio de Janeiro’da ‘Yerel Eylemler’ programı, 
geleneksel olarak daha az hükümet desteği 
almış bölgelerdeki kültürel faaliyetlerin 
kullanılabilirliğini arttırdı ve çevre mahallelerinin 
ve yerel gelişimlerinin güçlendirilmesine katkıda 
bulundu.

Nilüfer’deki Nüfus Borsası Evi, şehri oluşturan 
farklı toplulukların anılarının ve miraslarının 
korunması, görselleştirilmesi ve paylaşılması için 
bir alan sağlıyor.

Montreal tarafından geliştirilen “kültürel 
arabuluculuk” yaklaşımı, sanatçılar ve kültürel 
uzmanların tüm vatandaşlar için kültürel hayata 
erişimi ve aktif katılımı teşvik etmelerini teşvik 
etmektedir.

Zaragoza’daki La Carrera del Gancho festivali, 
vatandaşların kültürel etkinliklere katılımı ve 
nesiller arası ve kültürler arası işbirliği için bir alan 
aracılığıyla aktif bir şekilde çevrelenmesi yoluyla 
mahallenin yenilenmesine yönelik bütüncül bir 
yaklaşımı teşvik ediyor.
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ŞEHİRLERİ VE İNSAN 
YERLEŞİMLERİNİ 
KAPSAYICI, GÜVENLİ, 
DAYANIKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KILMAK

Kentlerde sürdürülebilir kalkınmaya 
adanmış asıl hedef budur. Hedef, herkes 
için yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konut, 
temel hizmetler ve ulaşım sistemlerine 
erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmeyi 
geliştirme, afetler bağlamında kentsel 
dayanıklılığı artırma ve şehirlerin çevresel 
etkilerini azaltma ihtiyacını da ele 
almaktadır.

Kültürle nasıl ilintilidir? 
Birçok ilgili alan ile somut ve somut olmayan 
kültürel mirasın unsurları şehirlerde bulunur ve 
sürdürülebilir yerel kalkınmada rol oynar - yerel 
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için kültürel 
boyutlar önemlidir.

Yeşil ve kamusal alanlar kültürel faaliyetlerin 
gelişmesine izin verebilir ve herkes tarafından 
erişilebilir olması gerekir.

Geleneksel inşaat teknikleri ve ilgili bilgi ve 
materyaller mevcut binaların yenilenmesine ve 
yenilerinin tasarımına yaklaşımlar hakkında bilgi 
verebilir.

Ulaşım ve hareketlilik, çevrenin kullanımları gibi 
alanlarda kültürel faktörler kentlerde davranışları 
değiştirir. 

Kentler neler yapabilir?
Somut ve somut olmayan kültürel mirasın 
her boyutuyla korunmasına ilişkin politikaları 
benimsemek.

Uygun kapasite geliştirme, politika tasarımı, 
uygulama ve değerlendirme vb. yoluyla kültürün 
sürdürülebilir yerel kalkınmada rol oynamasını 
teşvik etmek.

Kültürün yerel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak 
için temel olduğu anlayışı doğrultusunda, uygun 
insan, teknik ve finansal kaynakları yerel kültürel 
politikalara tahsis etmek.

Somut ve somut olmayan, yerel doğal ve kültürel 
mirasın güncellenmiş bir envanterini tutmak ve 
uluslararası standartlara göre korunması için 
mekanizmalar oluşturmak.

Kentsel planlama politikalarında “kültürel etki 
değerlendirmesi” ile ilgili referans kılavuzunun 
kullanımını teşvik etmek.

Tarihi merkezlerin yenilenmesinde ve mahalle, ilçe 
ve bölgesel kalkınma planlarında kültürün rolünü 
teşvik etmek için tedbirler almak.

Sokaklar, meydanlar ve diğer yerler dahil kamusal 
alanları kültürel etkileşim ve katılım için kilit 

Hedef 11.4, dünyanın kültürel ve doğal mirasını 
koruma ve koruma çabalarını güçlendirmeyi 
hedefliyor.

Hedef 11.7, özellikle kadınlar ve çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve 
erişilebilir, yeşil ve kamusal alanlara evrensel 
erişimin sağlanmasını belirtmektedir.



kaynaklar olarak kabul etmek.

Sürdürülebilir kentsel planlama, ulaşım ve 
mobilite ve diğer ilgili alanlara yönelik kapasite 
geliştirme programlarının kültürel bir boyutu,

yerel yönetim birlikleri ve kalkınma ajansları 
tarafından geliştirilen eğitim faaliyetlerini 
bütünleştirmesini sağlamak.

Kültürel tesislerin ve aktörlerin nezihleştirme 
(gentrification) sürecini güçlendirme riskinin 
farkında olmak ve bunu kontrol etmek için 
önlemler almak.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Beit Sahour’da tarihi Eski Şehir’in yeniden 
canlandırılması ve ilgili mirasının yerel kimlik, 
sürdürülebilir turizme, kültürel endüstrilerin 
tanıtımına ve toplumun kültürel hayata 
katılımına katkıda bulunan politikaların temelini 
oluşturmuştur.

Cuenca Belediyesi, hem somut hem de somut 
olmayan kültürel mirasın tüm boyutlarının 
korunması ve tanıtılması için çok etkili 
politikalar benimseyerek 

bunu kentsel planlama politikaları da dahil 
olmak üzere yerel sürdürülebilir kalkınmayla 
birlikte diğer yaklaşımlarla bütünleştirmiştir.

Buenos Aires’te  yerel kültürel politikalar; somut 
ve somut olmayan kültürel mirasın etkilerini, 
mirası korumak, yönetim modellerinde yenilik 
yapmak, yeni miras biçimlerini belirlemek 
ve bunu diğer sürdürülebilir kentsel gelişim 
alanları ile ilişkilendirmek için alınan önlemlerle 
derinlemesine araştırmıştır. 

 Lisbon’da “Kentsel Sanat Galerisi” gibi bir 
dizi önlem, kamusal alanın iyileştirilmesine, 
kültürel ifade ve katılım ortamı olarak kabul 
edilmesine ve

 kent sanatı dahil kentlerden kaynaklanan 
kültürel ifadelerin kapsamlı tanınmasına 
katkıda bulunmuştur.

Regensburg’da, Dünya Mirası Şehri’nin yönetim 
planı, geçmişten miras kalan kentsel manzara 
için çağdaş taleplerle eşleşmekte, aktif olarak 
vatandaşları kapsamakta ve kültürel mirasın 
kentsel planlama, ekonomik gelişme, turizm 
ve diğer alanlara entegre edilmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Makati Poblacion Mirası Koruma Projesi, 
gurur duygusunu arttırmak, kentsel ve sosyal 
kalkınma zorluklarını ve kentsel gelişim 
fırsatlarını ele almak için yerel bölgenin tarihi ve 

kültürel miras varlıkları üzerine inşa edilmiştir.

Seul Büyükşehir Yönetimi’nin 2030 Master 
Planı ve ilgili Kentsel Planlama Beyannamesi, 
kültürel mirasın korunması, kentin somut ve 
somut olmayan mirasının yaratıcı kullanımının 
teşvik edilmesi ve kültürel olanakların 
geliştirilmesi dahil olmak üzere tarih, kültür ve 
peyzaja sahiptir.

Cape Town  Sanat, Kültür ve Yaratıcı Endüstriler 
Politikası, toplum ve şehir planlaması arasında 
kültürel ve ekonomik gelişme ile birlikte 
uyumlu yaşama da dahil olmak üzere, geniş bir 
yelpazedeki politika alanlarıyla birleştiren bir 
çerçeve sunmaktadır.

Hoi An’daki yerel kültürel politikalar; doğal 
çevreyi korumak, entegre kentsel planlamayı 
teşvik etmek ve turizmin kapsayıcı ve 
sürdürülebilir olmasını sağlamakla beraber, 
mirasın korunmasını daha geniş yerel amaçlara 
entegre etmeye çalışmaktadır. 

On yılı aşkın bir süredir,  Surakarna (Solo)’daki 
kültürel politikalar, kültürü, kamusal 
yaşamın tüm yönleriyle bütünleştirmeye 
çalışmaktadır. Bu kültürel ifadeler, sanatçıların 
ve zanaatkârların artmasını ve korunmasını 
sağlamıştır.

 Tunus ’un kültürel politikası, diğerlerinin 
yanı sıra, somut ve somut olmayan mirasın 
korunmasına, tüm kentsel dönüşüm 
süreçlerinde kültürel bir boyutun dahil 
edilmesine ve eski şehrin Tunus’un kent 
merkezi olarak imgesinin canlandırılmasına 
vurgu yapmıştır.

İngiltere ve Galler’de, Şehir ve Ülke Planlama 
Yasası’nın 106. maddesi, inşaat ve diğer kentsel 
gelişmelerin neden olduğu mahsup etkilerine 
katkı sağlamak için yerel yönetimler ve özel 
geliştiriciler arasında anlaşmalar yapılmasını 
sağlamaktadır.  Bu katkılar, diğerlerinin yanı 
sıra, kültürel tesisleri kurmak veya geliştirmek 
için kullanılabilir.

Uluslararası Yaratıcı Mobiliteler forumu, 
toplu taşıma araçlarının kullanımı ve 
kamusal alanların kullanımı da dahil olmak 
üzere şehirlerde kültürel faktörlerin nasıl 
şekillendiğine ve hareketlilik modellerini 
nasıl dönüştürdüğüne dair bir anlayışın 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi  
(ICOMOS) Hedef 11.4’ün uygulanmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, dünyanın kültürel ve doğal 
mirasını korumak ve korumak için çabaların 
güçlendirilmesine yönelik çeşitli araçlar ve 
öneriler geliştirmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÜRETİM VE TÜKETİM 
KALIPLARINI 
SAĞLAMAK

Bu Hedef, sürdürülebilir tüketim ve üretim 
modellerini, doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi ve verimli kullanılmasını ve 
kimyasalların çevresel açıdan sağlıklı 
yönetimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Diğer ilgili tedbirler israf ve bilginin 
azaltılmasını ve sürdürülebilir davranış ve 
uygulamalarla ilgili farkındalık oluşturmayı 
içerir.

Kültürle nasıl ilintilidir?
Sürdürülebilir tüketim ve üretime uygun yerel, 
geleneksel ürünler tanınmalı ve takdir edilmelidir

Kentler neler yapabilir?
Yerel ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik eden 
kılavuzlara ve girişimlere tarih ve kültürü eklemek.
Yerel üretime dayanan gastronomiyi, yerel kültürün 
kurucu unsurları olarak tanımak.
Kamusal alanların, özellikle de yeni bahçe 
uygulamaları ve diğer sosyo-ekolojik yenilik örnekleri 
ile bağlantılı olanların sürdürülebilir kullanımı için 
vatandaş girişimlerini kolaylaştırmak ve teşvik etmek

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Akdeniz diyetinin UNESCO’nun Somut Olmayan 
Kültürel Miras listesindeki bir unsur olarak 
tanınmasını teşvik eden şehirlerden biri olan 
Şafşavan‘da yerel politikalar, mutfak sanatlarının 
önemini vurgulayarak, yerel ürünler ve 
sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla 
vatandaşların kimlikleriyle ilişki kurmalarına 
yardımcı olarak kapsayıcı ekonomik kalkınmayı 
güçlendirmiştir. 
Belediye Kültür Planı bağlamında,Florianópolis 
şehri, geleneksel mutfağın yeniden yorumlanmasını 
teşvik etmek, çağdaş unsurları bütünleştirirken 
yerel ürünün değerini tanımak ve hem ekonomik 
kalkınmaya hem de kapsayıcı sosyal kalkınmaya 
katkıda bulunmak için önlemler almıştır.
La Paz  Pazar Kültürleri Fuarı, el sanatları, 
gastronomi ve sanat da dahil olmak üzere yerel 
olarak üretilen kültürel ifadelere ve etkinliklere 
erişimi demokratikleştirmeyi, aynı zamanda yerel 
yaratıcı girişimler ve işletmeler için fırsatları 
genişletmeyi ve vatandaşların kullanımlarına 
yönelik kentsel kamusal alanların sağlıklı 
rekreasyon ve topluluk keyfi için kurtarılmasını 
teşvik etmeyi amaçlıyor. 
Gaziantep ‘teki Mutfak Müzesi Merkezi, yerel 
gastronomiyi canlı tutmaya ve somut olmayan 
mirasın bir parçası olarak görerek, bunu en 
geniş kitlelere tanıtmaya katkı sağlamaktadır.  
Bunu yaparken, yerel kimlik ve sosyal uyum da 
güçlendirilmektedir. 

Hedef 12.b; işler yaratan, yerel kültür ve 
ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizm için 
sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemek için 
araçların geliştirilmesine ve uygulanmasına 
yöneliktir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
ETKİLERİ İLE MÜCADELE 
İÇİN ACİLEN EYLEME 
GEÇMEK

Bu Hedef, tüm ülkelerdeki iklim ile ilgili 
tehlikelere ve doğal afetlere karşı dirençliliği 
ve uyum sağlayıcı kapasiteyi güçlendirmeyi, 
iklim değişikliği önlemlerini tüm politika 
ve stratejilere entegre etmeyi ve bu alanda 
eğitim, bilinçlendirme ve kapasiteyi 
geliştirmeyi amaçlar.

Kültürle nasıl ilintilidir? 
Kültürel faaliyetler, geleneksel bilgiler ve 
araştırılması ve teşvik edilmesi gereken çevresel 
açıdan sürdürülebilir uygulamalar arasında 
bağlantılar vardır.

Yaratıcı profesyoneller, iklim değişikliği ile ilgili 
bilinçlendirme faaliyetlerinde yer alabilir. 

Kentler neler yapabilir?
Kültürel politikalarda, iklim değişikliği, dirençlilik 
ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında 
kaygılar da dahil olmak üzere kültür ve çevresel 
sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıları açıkça 
kabul etmek.

Yerel yönetim kültür ve çevre bölümlerinin 
çalışmalarını birbirine bağlamak için bir çalışma 
grubu veya görev gücü kurmak.

İklim değişikliğine uyumu teşvik etmek için strateji 
ve programlar geliştirirken sanatçıları ve kültürel 
profesyonelleri dahil etmek.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Dakar,’daki Halk Okulu projesi, kent bahçeleri 
biçiminde kamusal alanların yenilenmesi, 
vatandaşların katılımı ve ekoloji alanında işlerin 
yaratılması dahil olmak üzere, kentsel sorunları 
ele almak için toplu yaratıcılığı kullanmayı 
amaçlamaktadır.

Banda Aceh’te, 2004 tsunamisini izleyen çabalar, 
yeniden yapılanma sürecinde değerli binaların ve 
şehirciliğin tahrip edilmemesini sağlamak için 
araştırma ve koruma ile kapasite geliştirme ve 
halkın bilinçlendirilmesi de dahil olmak üzere 
kültürel mirasa yönelik gerçekleştirilmiştir. 

Chicago’da “Çevresel Gözlemci” projesi, 
vatandaşları ve bilim adamlarını yerel mikro 
iklimler ve iklim değişikliğinin etkilerini anlama 
konusunda 453  derece sıcaklığa duyarlı, doğal, 
çiçekli ağaçların iklim izleme çalışmasından 
oluşuyordu.

Julie’nin Bcycle ve COAL, da dahil olmak üzere bazı 
kuruluşlar, kültürel örgütler, şehirler ve kültürel 
sektördeki iklim değişikliğine uyumu teşvik etmekle 
ilgilenen diğer paydaşlara tavsiye, destek ve pratik 
araçlar sunmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 
OKYANUSLARI, 
DENİZLERİ VE DENİZ 
KAYNAKLARINI 
KORUMAK VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KULLANMAK

Bu hedef, deniz kirliliğinin önlenmesi ve 
azaltılmasına, deniz ve kıyı ekosistemlerinin 
sürdürülebilir yönetimi ve korunmasına 
ve okyanus asitleşmesinin azaltılmasına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
aşırı avlanmaya son verme, kıyı ve deniz 
alanlarını koruma ve gelişmekte olan küçük 
ada ülkelerine ve en az gelişmiş ülkelere 
yönelik ekonomik faydaları artırma ihtiyacını 
ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımını vurgular.

Kültürle nasıl ilintilidir?
Bazı kültürel gelenekler deniz ve kıyı 
ekosistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde 
korunması ile ilgilidir ve tanımlanması ve 
güçlendirilmesi gerekmektedir.. 

Kentler neler yapabilir?
Kalkınmanın hem doğal hem de kültürel yönlerini 
birleştiren politikalarında “peyzaj” kavramı açıkça 
düşünülmeli.

İhtisas kurumlarının (ör. E-müzeler, denizcilik 
müzeleri vb.) Kurulması ve diğer girişimler dahil 
olmak üzere, okyanusların, denizlerin ve deniz 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıyla ilgili 
kültürel uygulamaları, gelenekleri ve hikayeleri 
tanır ve korur.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Jeomorfik özellikleri, doğal özellikleri, 
ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle 
eşsiz bir bölgeye dayanan Ha Long Ecomuseum, 
peyzaj ve mirasın değerini ve doğal çevreyi koruma 
önlemlerini bir araya getirerek, küçük bir alanda 
balıkçı köyünde Yüzer Kültür Merkezi kurdu

Jeju  eyaletinde, haenyeo (kadın dalgıçlar) kültürü, 
geleneksel bilgiye dayanan sürdürülebilir balıkçılık 
uygulamalarını devam ettirmenin çevre dostu bir 
yöntemi olmanın yanı sıra, kadınların bölgedeki 
statüsünün ilerlemesine katkıda bulunan bir 
uygulama olarak da görülebilir.
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Kültürle nasıl ilintilidir? 
İlgili yerel ve geleneksel bilgileri içeren karasal 
ekosistemlerin korunmasına ilişkin kültürel 
faktörlerin, bu alandaki politika ve programların 
tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesine 
dahil edilmesi gerekmektedir.

Kentler neler yapabilir?
Özel programlarla doğal alanların kültürel 
önemini tanımak.

Sürdürülebilir yönetim ve karasal ekosistemlerin 
kullanımı ile ilgili geleneksel bilgilerin ve maddi 
olmayan miras uygulamalarının korunmasını ve 
aktarılmasını teşvik eden girişimler geliştirmek.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Gabrovo’da, yerel kırsal alanlardan bilgi transferini 
teşvik etmek için çeşitli önlemler alınmıştır.

Çocukların kırsal alanlarda yaşayan yaşlılardan 
öğrenmelerini sağlayan ‘Köye Hoş Geldiniz’ projesi 
de dahil olmak üzere kentlere yönelik topluluklar.

İki nehrin geçtiği ve Charlevoix Biyosfer Rezervinin 
bir parçası olan bir ‘sanat ve miras kenti’ olan 
Baie-Saint-Paul, kültürel zindelik ve çevre 
korumanın arasındaki bağlantıların anlaşılması 
da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmayı bir 
araya getiren bir Gündem 21’i benimsemiştir. 

Kaunas’ta Šanˇciai Lahana Tarlası Projesi, 
katılımcı, vatandaşların önderlik ettiği bir süreç 
aracılığıyla bir arsayı geri alarak kültürel hakları 
etkili kılmıştır.

Sanat ve kültürün, bölgeyi dönüştürmeye katkıda 
bulunduğu ve diğer amaçların yanı sıra, alandaki 
bitki ve ağaç yaşamının zenginliği konusunda 
farkındalık yarattığı.

KARASAL 
EKOSİSTEMLERİ 
KORUMAK, İYİLEŞTİRMEK 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KULLANIMINI 
DESTEKLEMEK; 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ORMAN YÖNETİMİNİ 
SAĞLAMAK; ÇÖLLEŞME 
İLE MÜCADELE ETMEK; 
ARAZİ BOZUNUMUNU 
DURDURMAK VE 
TERSİNE ÇEVİRMEK; 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 
KAYBINI ENGELLEMEK

This AMAÇ aims to ensure the conservation, 
restoration and sustainable use of terrestrial 
and inland freshwater ecosystems, including 
forests, wetlands, mountains and drylands, 
combat desertification, and reduce the 
degradation of natural habitats. Other targets 
refer to the fair and equitable sharing of 
the benefits arising from the utilisation of 
genetic resources, the need to end poaching 
and trafficking of protected species, and the 
integration of ecosystem and biodiversity 
values into national and local planning.
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Kültürle nasıl ilintilidir?
Çalınan kültürel varlıklar ilgili topluluklara iade 
edilmelidir.

Vatandaşlar kültürel politika ve programların 
tasarım, uygulama ve değerlendirmesine 
katılabilmelidir.

Kütüphaneler ve bilgi merkezleri dahil olmak üzere 
kültürel tesisler bilgiye erişimi kolaylaştırır.

Şiddetin azaltılmasını ve barışın teşvik edilmesini 
amaçlayan stratejiler kültürel bir bileşen 
içermelidir.

Kentler neler yapabilir?
Kültürel hakları yerel politikaların merkezine 
yerleştirmek  (politikaların, programların, tesislerin 
vb.)

Yerel çatışma önleme ve çözüm stratejilerinde 
kültürün potansiyelini göz önünde bulundurmak ve 
kabul etmek.

Birden fazla yerel medya dahil, ücretsiz ve çoğul 
bilgilere erişim sağlamak.

Hem yerel hem de uluslararası düzeyde, sanatsal 
ifade özgürlüğünü korumayı ve desteklemeyi 
taahhüt etmek; tehdit altındaki sanatçılara ve 
kültür profesyonellerine barınma sağlamak.

Kamu, özel ve sivil toplumu içeren kamu kültür 
politika forumları (örneğin, kültür konusundaki 
yerel konseyler) oluşturmak

Yerel kültürel politikaları tartışmak, öncelikleri 
belirlemek.

Kamu desteği alan kültürel kurumların şeffaf, 

Hedef 16.4 çalınan malların iadesi çağrısı.

Hedef 16.7, her seviyede duyarlı, kapsayıcı, 
katılımcı ve temsili karar vermeyi teşvik eder.

Hedef 16.10, bilgiye halkın erişiminin 
arttırılmasını ve temel özgürlüklerin 
korunmasını talep ediyor. Bu hedeflerin hepsinin 
aşağıda açıklandığı gibi kültür alanında belirli 
etkileri vardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 
BARIŞÇIL VE KAPSAYICI 
TOPLUMLAR TESİS 
ETMEK, HERKES İÇİN 
ADALETE ERİŞİMİ 
SAĞLAMAK VE HER 
DÜZEYDE ETKİLİ, 
HESAP VEREBİLİR VE 
KAPSAYICI KURUMLAR 
OLUŞTURMAK

Bu Hedef, her türlü şiddet ve ilgili 
ölüm oranlarının azaltılmasına, kötüye 
kullanımın, istismarın, insan ticaretinin 
ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin 
azaltılmasına, herkes için adalete erişimi 
gerektiren hukukun üstünlüğü ve yasadışı 
mali ve silah akışının azaltılması odaklıdır. 
Ayrıca yolsuzluğu büyük ölçüde azaltmayı, 
etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar 
geliştirmeyi ve gelişmekte olan ülkelerin 
küresel yönetişime katılımını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır



hesap verebilir ve sundukları kamu hizmetlerini 
değerlendirmelerini garanti etmek.

Sivil toplum örgütlerinin ve ağlarının, kültür 
yönetiminin bir parçası olarak önemli rollerini 
kabul etmek ve gelişimi için uygun bir ortamın 
varlığını garanti etmek. 

Ulusal belediye birlikleri ve şehirlerin; kendi 
merkezi hükümetlerinden, SKA’ları uygulamak için 
ulusal programlarda “kültürel politika” bölümü 
oluşturulmasını ve “kültürel etki değerlendirme” 
sürecinin içerilmesini talep etmeleri.

Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Concepción’da uzun vadeli sürdürülebilir 
kalkınma için yeni, ortak bir vizyon oluşturma 
amacı çerçevesinde, 3000’in üzerinde kişiyi 
kapsayan tartışmalar ve bireysel görüşmeler 
içeren kapsamlı bir danışma süreci, kentin Kültür 
Stratejik Planı’nın kabul edilmesini sağlamıştır. 
Bundan sonra katılımcı alanlar, 

faaliyetlerin uygulanmasını gözleme ve aktivitelere 
katkıda bulunmayı yürürlüğe koyulmasını 
sağlamıştır.

2013 yılında meydana gelen büyük bir demiryolu 
felaketi, “yeniden inşa etme” ve “yeniden icat 
etme” ihtiyacını doğurmuştur. Mégantic Gölü 
sakinleri ve yerel kurumlar bunu, vatandaşların 
ve derneklerin katılımıyla yeni, yatay ve katılımcı 
bir yönetişim modeli oluşturma fırsatı olarak 
değerlendirmiştir ve kültürü yaşam kalitesinin 
temel bir yönü olarak kabul etmiştir.

Busan’da  TOTATOGA Yaratıcı Köy Projesi; kenti, 
kültürün günlük yaşamın bir parçası olduğu bir 
yer haline getirmeyi amaçlayan ve vatandaşların 
katılımı ve kamu-özel işbirliğinin güçlü bir 
bileşeni olan refah için katkıda bulunan bir 
topluluk girişimidir.  Bu girişim geleneksel 
politika oluşturma modellerini değiştirmiş ve 
diğer şehirlerin izleyebileceği bir model olarak 
görülmüştür.

Timbuktu‘da , 2012-13 işgali sonrasında 
kentin sosyo-ekonomik ve kentsel dokusunu 

canlandırmayı amaçlayan bir dizi önlem, 
kültürel mirasın güçlendirilmesi, vatandaşların 
kültürel uygulamalarını sürdürme özgürlüğünün 
savunulması ve dirençlilikle sürdürülebilirlik 
birlikte  kültür, yaşama stratejisi olarak 
kullanılmıştır. 

Şiddette bir artışla karşı karşıya olan Tamaulipas 
, özellikle gençleri kapsayan, gönüllü olarak 
çalışmalarını ve toplumlarının bir arada 
bulunmasına katkıda bulunmalarını içeren bir 

 

topluluk kültürü grupları ağını teşvik etti.

Güçlü bir katılımcı bileşen olan Galway’in  Kültür 
21 Eylemleri’nden kuvvetle ilham alan Kültürel 
Sürdürülebilirlik Çerçevesi, yerel paydaşların 
kültürel kaynakları haritalamalarını ve diğer 
yerel yönetişim alanları ile olan ilişkilerini 
keşfetmelerini sağlamıştır.

Washington DC ‘nin  ilk Kültürel Planı güçlü 
bir danışma süreci ile geliştirilmiştir, Kültür 21 
Eylemleri’nden esinlenmiştir ve tüm sakinlerin 
kültürel yaşamda aktif olarak yer alabilmelerine 
önem vermektedir.

İzmir ’deki kültürel politikalar, özellikle de Akdeniz 
Akademisi ve kültürel aktörleri bir araya getiren 
İzmir Kültür Platformu İnisiyatifi’nin çalışmaları 
aracılığıyla, güçlü bir işbirliği bileşenine ve çok 
sayıda kültür yönetimine sahiptir.

 Uluslararası Kütüphaneler Birliği Federasyonu 
ve Dernekleri (IFLA), kütüphanelerin ve 
kütüphane makamlarının 2030 Gündemi 
uygulayabilmelerine yardımcı olmak için, 
özellikle 16.10 Hedefine (halkın bilgiye erişimi 
) ve ayrıca diğer hedef ve hedeflere hitap eden 
çeşitli araçlar ve öneriler geliştirmiştir.

Uluslararası Sığına Ağı (ICORN) risk altındaki 
yazarlara ve sanatçılara barınma, ifade özgürlüğü 
sağlama, demokratik değerleri savunma ve 
uluslararası dayanışmayı teşvik etme imkânı 
sunan şehirleri ve bölgeleri bir araya getirir.
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UYGULAMA ARAÇLARINI 
GÜÇLENDİRMEK VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 
KÜRESEL ORTAKLIĞI 
CANLANDIRMAK

Bu Hedef, diğer konular arasında, resmi 
kalkınma yardımı ve diğer finansal kaynaklar, 
gelişmiş teknoloji geliştirme ve transfer, 
kapasite geliştirme ve tüm alanlarda daha 
güçlü uluslararası ortaklıklar dahil olmak 
üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası 
çabaların güçlendirilmesini içerir. 
Gelişmekte olan ülkelerin ihracatındaki 
önemli artış dahil, ticaret konularına da 
atıfta bulunulmaktadır.

Kültürle nasıl ilintilidir? 
Sürdürülebilir kalkınma için uluslararası, ulusal 
ve yerel stratejilerin, 2030 Gündemi’ni uygulamayı 
amaçlayanlar da dahil olmak üzere kültürel 
boyutun bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Kültürel paydaşların kapasiteleri güçlendirilmeli, 
diğer sürdürülebilir kalkınma zorluklarının 
üstesinden gelebilmeleri sağlanmalı ve kapasite 
geliştirmede, sürdürülebilir kalkınmaya dahil 
olan diğer grupların kültürel yönlerinin önemini 
anlamaları sağlanmalıdır.

Kültürel paydaşların, özellikle daha az bilinen 
kültürel ifadeleri temsil eden kültürel ürünler 
ve hizmetler üretme ve dağıtma kapasiteleri 
güçlendirilmelidir.

Kentler neler yapabilir?
Kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesine 
özel önem verilerek uluslararası kültürel işbirliği 
programları oluşturmak.

İlgili tüm kalkınma aktörlerini (yerel yönetimler, 
sivil toplum kuruluşları, özel aktörler vb.) 
hedefleyen, yerel, ulusal ve uluslararası 
sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde kültürün 
yerinin anlaşılmasına katkıda bulunan kapasite 
geliştirme programlarını desteklemek.

Yerel yönetim birliklerinin ve kültürel paydaşların, 
2030 Gündemi’ni uygulamak üzere ulusal ve yerel 
stratejilere katılımını teşvik etmek ve sürdürülebilir 
kalkınmayı daha geniş bir şekilde ele almak.



Kentler bunu nasıl 
uygulayabilir- örnekler
Gana, Malavi, Filistin, Polonya ve Türkiye’den 
ortakları içeren Hannover’in “Sürdürülebilirlik 
Kültürü için Eşleştirme” programı, küresel 
sürdürülebilir kalkınma zorluklarının 
farkındalığına ve sorumlu vatandaşlığın teşvik 
edilmesine katkıda bulunmak için uluslararası 
işbirliğinin potansiyelini araştırdı.

Yopougon’da, gençlik uyumunu ve kültürel alanda 
da dahil olmak üzere yerel inisiyatiflere dahil olmayı 
teşvik etmek için bir dizi önlem alınmıştır. Gençlik 
derneklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesi için teknik ve finansal destek 
sağlayan yerel bir Gençlik Konseyi kurulmuştur.

Milano Dünya Kent Forumu, bölgedeki kültürel 
politikaların geliştirilmesi için fikir, proje ve 
önerileri paylaşmak amacıyla Milano’da yaşayan 
yaklaşık 120 topluluğu temsil eden 600’den fazla 
derneği bir araya getiriyor.

“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
Kararı:“Yerel Düzeyde Sürdürülebilirliği Artırma”, 
Alman Şehirleri Birliği ve Avrupa Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi’nin Alman Bölümü tarafından 
teşvik edilen, belediyeleri, mevcut veya yeni 
yerel önlemleri veya stratejileri sosyal, çevresel, 
ekonomik, politik veya kültürel sürdürülebilirlik 
için bağlamaya çağırıyor SDG’lerle. Karar, son 
olarak 65 Alman belediyesi tarafından kabul edildi.

Avustralya’da, Kültürel Kalkınma Ağı (CDN) 
tarafından başlatılan Ulusal Yerel Yönetimler Kültür 
Forumu, yerel ve federal yetkilileri ve yerel yönetim 
birliklerini bir araya getirerek, kültürel politikaları 
ve bunların daha geniş bir sürdürülebilir gelişme 
ilişkilerini tartışmak için çok düzeyli bir yönetişim 
çerçevesi sunmaktadır. 









COVID-19 PANDEMİSİ 
İLE MÜCADELEDE 

KÜLTÜRÜN POTANSİYELİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMAK

CULTURE2030GOAL KÜLTÜR2030HEDEFİ 
KAMPANYASI

TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 21 MAYIS 2020, DÜNYA DİYALOG VE 
KALKINMA  

İÇİN KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK GÜNÜNDE LANSMANI YAPILAN 
BİLDİRGE

Bugün COVID-19 salgını ile karşı karşıya olan dünyamızda; 
yarın toplumlarımızı yeniden inşa etmek için, kültür çözümün 
tam merkezinde olmalıdır. Kültür insanların hayatlarına ilham, 
rahatlık ve umut getirir. Bu potansiyeli kullanmak için, Kültür 
2030 Hedefi hareketi, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’ne 
katılımı bağlamında BM kuruluşlarını, hükümetleri ve diğer tüm 
paydaşları göreve çağırmaktadır.

COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş bir mücadele gerektiren, benzeri görülmemiş 
bir afettir. Kültür çevreleri, sektörleri ve aktörleri başta olmak üzere, tüm aktörler 
kendi üzerlerine düşen rolü üstlenmelidir.

Şüphesiz ki öncelik sağlık olmalıdır. Özellikle hastanelerde, halk sağlığı ekiplerinde, 
sağlık sektörünün başka birimlerinde ön saflarda çalışan, hastalara hizmet sağlayan 
ve korunmamız için diğer temel hizmetleri sağlayan herkese teşekkürlerimizi 
sunmak istiyoruz. 

Bunların yanısıra, sanatçılar ve kültür profesyonelleri ile kültür sektöründeki 
kuruluşlar da, bireylerde ve topluluklarda refahı ve dirençliliği güçlendirmekte, 
bilgiye erişimi güvenceye almakta, farkındalığı ve hoşgörüyü teşvik etmektedir. Kültür 
ve sanat, yaşanan küresel kriz sırasında eşsiz ve yaşamsal bir rol oynamıştır; bu rol 

#CULTURE2030AMAÇ

#CULTURECOVID19

      
  

      
 

 

2030 GÜNDEMİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 

KÜLTÜR:
KÜLTÜR 2030

HEDEFİ KAMPANYASI
BİLDİRGESİ



Bugün COVID-19 salgını ile karşı karşıya olan dünyamızda; yarın 
toplumlarımızı yeniden inşa etmek için, kültür çözümün tam 
merkezinde olmalıdır. Kültür insanların hayatlarına ilham, rahatlık 
ve umut getirir. Bu potansiyeli kullanmak için, Kültür 2030 Hedefi 
hareketi, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’ne katılımı bağlamında 
BM kuruluşlarını, hükümetleri ve diğer tüm paydaşları göreve 
çağırmaktadır.

COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş bir mücadele gerektiren, benzeri görülmemiş 
bir afettir. Kültür çevreleri, sektörleri ve aktörleri başta olmak üzere, tüm aktörler kendi 
üzerlerine düşen rolü üstlenmelidir.

Şüphesiz ki öncelik sağlık olmalıdır. Özellikle hastanelerde, halk sağlığı ekiplerinde, 
sağlık sektörünün başka birimlerinde ön saflarda çalışan, hastalara hizmet sağlayan 
ve korunmamız için diğer temel hizmetleri sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunmak 
istiyoruz. 

Bunların yanısıra, sanatçılar ve kültür profesyonelleri ile kültür sektöründeki kuruluşlar 
da, bireylerde ve topluluklarda refahı ve dirençliliği güçlendirmekte, bilgiye erişimi 
güvenceye almakta, farkındalığı ve hoşgörüyü teşvik etmektedir. Kültür ve sanat, yaşanan 
küresel kriz sırasında eşsiz ve yaşamsal bir rol oynamıştır; bu rol salgın sonrasına da 
uzanmalıdır: toplumsal birliktelikler yaratarak, kaygıları dindirerek, ve sanatın yeni bir 
gelecek hayal etmek için sağladığı özel anlam yaratma kabiliyetinden yararlanarak…

      
  

      
 

 

2030 GÜNDEMİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 

KÜLTÜR:
KÜLTÜR 2030

HEDEFİ KAMPANYASI
BİLDİRGESİ

COVID-19 PANDEMİSİ 
İLE MÜCADELEDE 

KÜLTÜRÜN POTANSİYELİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMAK

CULTURE2030GOAL KÜLTÜR2030HEDEFİ 
KAMPANYASI

TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 21 MAYIS 2020, DÜNYA DİYALOG VE 
KALKINMA  

İÇİN KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK GÜNÜNDE LANSMANI YAPILAN 
BİLDİRGE



Kültürel topluluklar salgına karşılık vermiştir; erişimi ve katılımı artırmak, yeni 
ifadeler, anlamlar ve enerjiler oluşturmak için sayısız girişim oluşturmuşlardır. 
Bunların hepsi de, sağlıklı, dirençli topluluklar inşa etmek ve herkes için refahı 
artırmak için kültürün etkileyici gücünü vurgulamaktadır.

Ancak geleceği de şimdiden düşünmemiz gerekmektedir. Pandemi süreci sona 
erdiğinde bile yara izleri kalacaktır. 2030 Gündemi’nin çözmeye çalıştığı sorunlar hala 
mevcut olup, bazıları daha da derinleşmiştir.

Şimdi her zamankinden daha fazla, kriz ile mücadelede ve toparlanmaya yönelik 
planlamalarda, kültürel meseleleri tanımamız, dahil etmemiz ve desteklememiz 
gerekiyor.

Bunu yaparak, krizin küresel düzeyde ve sıklıkla ulusal sınırlar dahilinde zaten yüksek 
olan eşitsizliği daha da artırmasını önlemeye katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. 
Bu durum özellikle yaşlıları, azınlıkları, kadınları, yerel toplulukları, sağlığa ve 
diğer temel kamu hizmetlerine ve ekonomik kaynaklara daha az erişimi olanları 
etkileyebilir. Küresel, bölgesel ve yerel düzeylerdeki uygun kültürel çözümler, bu 
gerçeği göz önünde bulundurarak, eşitlik ve ayrım yapmama ilkelerini odak alabilir.

Ayrıca kapatılan sınırlar ve uluslararası toplumdaki bölünmeler karşısında, küresellik 
zihniyetini ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeliyiz. Küresel düzeyde, kültürel 
işbirliği içeren uygun kaynaklar ve işbirliği mekanizmaları, mevcut engelleri fark 
ederek bunları aşmaya yönelmelidir.

Genel çerçevede, bu salgınla mücadelede sunulan çözümler kapsayıcı olmalı, 
eşitsizliklere ve iklim değişikliği ve afet riskinin azaltılması gibi sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik zorluklara daha geniş bir açıdan bakmalıdır. Kriz sonrasında hiçbir 
şeyin aynı olmayacağı iddiası yaygınlaşmaktadır; yaşama, çalışma, üretme, tüketme 
ve doğa ile ilişki kurma şeklimizi yeniden düşünmeye yönelik bir çağrı yapılmaktadır. 
Ancak maalesef ki çoğu zaman, kültürün hem bir ilham kaynağı hem de düşünce ve 
fikirlerimizi gerçekleştirmenin bir aracı olduğunu, kültürün sosyal dokuyu onarmayı 
sağladığını, yeni dayanışma biçimleri oluşturduğunu, karşı karşıya olduğumuz yoğun 
zorlukları aşmak için gereken enerjiyi bulduğumuzu ortamları sağladığını göz ardı 
ediyoruz.

Bizler ‘yenisini daha iyi yapma’, sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ayağı olarak 
kültürün rolünü yerine getirmesine izin veren politikalar tasarlama fırsatına sahibiz. 
Bunu yapmak, dünyamızı anlamak ve yarın daha güçlü, daha yenilikçi, daha hoşgörülü 
ve daha dirençli topluluklar oluşturmak için daha kapsamlı bir çerçeve sağlayacaktır.

Aksine, bu kriz döneminde kültürü desteklememek, zaten yeterince korunmayan 
yaratıcılara, sanatçılara ve kültür profesyonellerine, birçok kültürel pratiğe, kaynağa 
ve organizasyona geri döndürülemez kayıplar getirme riskini barındırmaktadır. 
Bu riskler, kültürün tüm tezahürlerinin – miras alanları, müzeler, kütüphaneler ve 
arşivlerden geleneksel uygulamalara ve çağdaş kültürel ifadelere kadar – zenginlik ve 
çeşitliliğinde önemli bir bozulmayı ve kültürün daha iyi bir geleceğe katkıda bulunma 
yeteneğini de tehdit etmektedir.
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Geçmişte görüldüğü gibi, bütçe tahsislerinde ilk ödün verilen, ekonomik ve finansal 
dalgalanmalardan en fazla etkilenen sıklıkla kültür olmuştur. Bunun tekrar etmesi 
durumunu kabul edemeyiz.

Bu nedenle hükümetleri ve diğer tüm karar vericileri, şimdi ve gelecek için aldıkları 
kararlarında şu önlemleri almaya çağırıyoruz:

 I Pandemiden olumsuz etkilenen kültürel toplulukları, sektörleri, aktörleri ve 
aracılarını, krizden kurtulabilmelerini ve yarınki toparlanmada kendi rollerini 
oynayabilmeleri için desteklemek için bugün hareket ediniz.

 I Kültürel toplulukların kapasitesini güçlendiren, onların dijital ortamdan 
sürdürülebilir ve uygun koşullarda yararlanmaları için mekanizmalar tasarlayınız ve 
bunlara erişimi mümkün kılınız.

 I Kültürel aktörlerin çalışmalarını ve kültürel miras kaynaklarının korunmasını  
kolaylaştırmak ve desteklemek için, özellikle turizm gibi, toplumun geçiminin 
güvencesi olan gelir kaynaklarının kaybedilmesiyle bunun olanaksız hale geldiği 
durumlarda, yasa, yönetmelik ve finansman programlarında uygun esnekliklerden 
yararlanılmasını sağlayınız.

 I Kültürün her düzeyde ve her yerde, uzun vadeli olarak hükümet eylemlerine 
entegrasyonunu, hem kendi içinde bir amaç hem de başarılı sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlayan bir faktör olarak, hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmadan, sağlayınız.

 I Refahı, dayanışmayı ve sürdürülebilirliği kısa ve uzun vadeli kültür politikalarının, 
programlarının ve projelerinin merkezine yerleştiriniz ve kültürel işbirliği de dahil 
olmak üzere uluslararası işbirliğini daha dirençli toplulukların inşasının odağında 
tutunuz.

 I Ulusal ve yerel mevzuatta herkesin kültürel haklarının korunmasını, özellikle 
eğitim, aktif katılım, vatandaşlık, cinsiyet eşitliği ve yerli halkların güçlendirilmesini 
amaçlayan kültürel programlardan destek alarak pekiştiriniz.

 I Kültür temasını, 2030 Gündemi ve SKH’leri ile ilgili olarak önümüzdeki aylarda ve 
yıllarda hazırlanacak planlara, araçlara ve raporlama mekanizmalarına, özellikle 
Temmuz 2020’de yapılması öngörülen Üst-Düzey Siyasi Forum kapsamında açıkça 
dahil ediniz.

Kültür 2030 Hedefi hareketi, bu bildirgenin aşağıdaki bağlantı yoluyla desteklemenizden 
mutluluk duyar ve kültür kesimlerini Birleşmiş Milletler nezdinde kültürün rolünü 
birlikte savunmaya çağırmaktadır. Hep birlikte olunca, sadece bu bildirgenin mesajlarını 
güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bütün 2030 Gündemi’nin uygulanmasına 
kültürün entegre edilmesinin önemini göstermiş oluruz.
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RAPORU İMZALAYANLAR (ALFABETİK SIRAYLA)

 I Arterial Network (Arterial Ağı) 
Başkan Pierre Claver Mabiala 

 I Culture Action Europe (Avrupa Sanat ve Miras Forumu) 
Genel Sekreter Tere Badia

 I ICOMOS - International Council on Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar 
ve Sitler Konseyi) 
Peter Phillips (Genel Sekreter), Marie-Laure Lavenir (Genel Direktör), 
Gaia Jungeblodt, (Uluslararası Sekreterya Direktörü), Ege Yildirim (SDGs/ 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Odak Noktası)

 I IFCCD - International Federation of Coalitions for Cultural Diversity 
(Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Koalisyonları Federasyonu) 
Beat Santschi (Başkan), Nathalie Guay (Genel Sekreter)

 I IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 
(Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) 
Gerald Leitner (Genel Sekreter)

 I IMC - International Music Council (Uluslararası Müzik Konseyi) 
Alfons Karabuda (Başkan), Silja Fischer (Genel Sekreter)  

 I Latin American Network of Arts for Social Transformation (Latin Amerika 
Sosyal Dönüşüm için Sanat Ağı) 
María Emilia de la Iglesia (Koordinatör)

 I UCLG (United Cities and Local Governments) Culture Committee - Agenda 21 
for culture (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Komitesi- Kültür 
için Gündem 21) 
Enrique Avogadro (Eş Başkan) , Catarina Vaz-Pinto (Eş Başkan) ve José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera (Eş Başkan), Jordi Pascual (Koordinatör) 
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DESTEKLEYEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ ÖRGÜTLERİ (KRONOLOJİK SIRA İLE)

 I The President of the UN General Assembly (BM Genel Kurulu Başkanı) 
18 Haziran 2020 tarihinde bu Bildirgeye resmi desteğini vermiştir (destek 
mektubuna ulaşmak için tıklayınız).

SİZ DE DESTEKLEYİNİZ

Bildiriyi desteklemek için bu linki link kullanabilirsiniz. Destekleyen kişi ve kuruluşların, 
haftalık olarak güncellenen tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.
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2020 
ROMA ŞARTI

KÜLTÜREL HAYATA TAM VE 
ÖZGÜRCE KATILIM HAKKI 

ŞEHİRLERİMİZ VE TOPLULUKLARIMIZ 
AÇISINDAN YAŞAMSALDIR



Biz, halklar, şehrin kendisiyiz. İnançlarımız, değerlerimiz ve yaratıcı faaliyetlerimiz 

-kültürümüz- vasıtasıyla taşlar ve hayaller şehrini biçimlendiririz. Şehir, iyisiyle 

kötüsüyle, bireysel ve ortak tahayyüllümüzün cisimlenmiş halidir. Şehrimiz, insani 

potansiyellerini geliştirebilecekleri ve hepimizin bileşeni olduğumuz topluluklarına 

katkıda bulunabilecekleri doğrultuda, bütün sakinlerini desteklemelidir.

Kültür değerlerin bir ifadesidir, bünyesinde birbirimizle karşılaştığımız, bizi neyin 

birleştirebileceğini ve paylaşılan bir uzamda farklılıkları nasıl ele alabileceğimizi 

öğrendiğimiz ortak, yenilenebilir bir kaynaktır. Söz konusu farklılıklar, kültürler 

içinde ve kültürler arasında mevcuttur. Bu farklılıklar tanınmalı ve onlarla yakından 

ilgilenilmelidir. Kucaklayıcı, demokratik ve sürdürülebilir bir şehir, bu süreci 

kolaylaştırır ve aynı zamanda bu süreç tarafından güçlendirilir. Kültür, yurttaşların 

ortak güçlüklerine yanıtlar tahayyül edebileceği yaratıcı işliktir. Bu, bazen bir çözüm, 

bazen de başka çözümleri nasıl keşfettiğimizdir.

2020 Roma Şartı karanlık ve belirsiz bir zamanda yayımlanıyor. COVID-19 krizi, mevcut 

gelişme modellerini ve bu modellerin temel varsayımlarını gözden geçirmeye ihtiyaç 

olduğunu göstermekte. Söz konusu kriz, aynı zamanda, yeni modellerin kucaklayıcı 

ve sürdürülebilir olması isteniyorsa, bu modelleri esaslı bir kültürel demokrasi 

ruhunun biçimlendirmesi gerektiğini göstermekte. Şart hem Roma halkına hem 

de dünyanın bütün şehirlerine verilen bir söz. Ortak ve yaşayan kültürlerimizi yeni 

modellerin tanımının merkezine yerleştirmek kolay olmayacak olsa da hayatlarımızı 

beraberce iyileştirme ve yeniden inşa etmenin yolu bu.

Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan 
yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını 
paylaşma hakkına sahiptir.

Madde 27, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

ÖNSÖZ



 Kamu kesimindeki yetkili makamlar, ulusal ve yerel yönetimler, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’yle başka uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde 
güvence altına alınan   kültüre katılım bahsinde yasal sorumluluklara sahiptir. Bu 
ödevleri yerine getirmelerini sağlayacak etkili politikaları ve yeterli kaynakları, ilgili 
bütün kesimlerle işbirliği içinde, devreye sokmalıdırlar, aksi takdirde vaatleri birer 
sözden ibaret kalacaktır.

 Kültürel demokrasi doğrultusunda gayret gösteren bir şehir, sakinlerinin 
şunları yapabilmesini destekleme görevini layıkıyla yerine getirir:

KÜLTÜREL KÖKENLERİNİ KEŞFETMEK böylelikle şehirdeki miraslarını, kimliklerini 
ve yerlerini ayırt edebilir, aynı zamanda başkalarının şartlarını da anlayabilirler;

KÜLTÜREL İFADE YOLLARI YARATMAK böylelikle şehir 

hayatının bir parçası olabilir ve o hayatı zenginleştirebilirler;

KÜLTÜRLERİ VE YARATICILIĞI PAYLAŞMAK böylelikle 

değiş-tokuş vasıtasıyla toplumsal ve demokratik hayat derinleşir;

ŞEHRİN KÜLTÜREL KAYNAKLARI İLE MEKÂNLARININ 

KEYFİNİ ÇIKARMAK böylelikle herkes bir esin kaynağı bulabilir, eğitim 

görüp tazelenebilir;

ŞEHRİN ORTAK KÜLTÜREL KAYNAKLARINI KORUMAK 

böylelikle bugün ve gelecek yıllarda herkes bu kaynaklardan yararlanabilir. 

2020 Roma Şartı daha kucaklayıcı, demokratik ve sürdürülebilir bir şehir tahayyül 
eder. Bu hayalin gerçekleşmesi, şehirde yaşayan herkesin ellerindendir. 

Bu ifadeler bizim hedefimizi belirlemektedir: Yolculuğu tasarlamak bir sonraki 
görevimiz. Şimdi, farklı yerel çerçevelere özgü ayrıntılı kültürel politika, plan ve 
eylemleri geliştirmek üzere işbirliği ve istişareyi esas alan bir aşamayı başlatıyoruz.

KÜLTÜREL KABİLİYETLER



NEDEN ŞİMDİ, NEDEN BU? 

Neden şimdi? 
 COVID-19, bildiğimiz dünyayı birkaç hafta gibi kısa bir süre içinde ortadan kaldırdı. 
Sağlığımızı korumak adına almak zorunda olduğumuz önlemler yaşam tarzımızı değiştirip 
refahımıza hasar verdi. Yas tutuyoruz. Kültür de dahil olmak üzere kıymetini bilmediğimiz 
şeyleri hatırlıyoruz. Öte yandan, toplumlarımızdaki nezaket, cesaret ve dayanışma gibi 
öngörülmedik kaynakları keşfediyoruz.

 İlk aşamada ‘krizden sonra’ hayat hakkında konuştuk. Şimdiyse hastalığın 
uzunca bir süre bizimle birlikte olabileceğini ve onun mevcudiyetine uyum sağlamamız 
gerekeceğini öğreniyoruz. Deneyim, kendimiz, başkaları ve içinde yaşadığımız topluluklar 
hakkında nasıl düşündüğümüzü değiştiriyor. Deneyim, neyin kayda değer olduğu yönündeki 
hissiyatımızı, kime hayranlık duyduğumuzu ve nasıl yaşamak istediğimizi değiştiriyor.

 Birkaç ay önce, Roma şehri, metalaşma ve ekonomik önceliklerin hakkaniyet, 
adalet ve insan onurunu tehdit ettiği inancıyla, halkın yerel düzeyde kültürel hayata katılımı 
üzerine bir tefekkür süreci başlattı. Gelişme, yurttaşlık ve demokrasi üzerine küresel 
tartışmalara katkıda bulunmak istedik. Kültür, insan hakları ve şehirler bu tartışmaların 
içinde, utanç verici derecede önemsiz bir yer tutmaktadır. Bu katkıda bulunmayı hâlâ 
istiyoruz, dahası bunun şimdi daha önemli ve ivedi olduğunu düşünüyoruz. Şayet bu 
tartışma gerçekten küresel niteliği haiz olur, tarihsel Avrupa-merkezcilikten kaçınır, kıyıya 
itilmiş sesleri ve kültürleri kucaklarsa, gelişmede kültürün yeriyle ilişkili uluslararası 
kurumların, program ve politika güçlenmesiyle sonuçlanabilir.

 Bir kriz, mevcut sınırların ötesinde düşünmek ve önceden imkânsız görünen 
şeyleri yapmak için bir sorumluluğu ve fırsatı, sebep olduğu güçlüklerle beraber getirir. 
Halihazırda, birkaç hafta zarfında, hükümetler, kurumlar ve yurttaşlar, bazen her ikisini de 
yaptılar. COVID-19’un faydalı sonuçları olabilecekse bu, birlikte yaşamanın farklı, daha iyi 
ve daha sürdürülebilir yollarını tahayyül edecek denli cesur olduğumuz ve ivedi kriz sona 
erdikten sonra da bunu devam ettirdiğimiz için olacak. 2050 itibarıyla dünya nüfusunun 
üçte ikisini barındıracak olan şehirler, işte bu zorlu görevin merkezinde yer almaktadır.



Neden kültür?

 Kültür, insanların deneyimi anlama dönüştürme yoludur – bu yol sadece iyi ya 
da doğru anlamlara değil, o, aynı zamanda suistimal edilegelmiş ve şimdi de suiistimal 
edilebilen bir güçtür. Kültür, insanların – bilinçdışı olanlar ya da doğrudan doğruya dile 
getirilemeyenler de dahil olmak üzere - değerlerini biçimlendirme, ifade etme, paylaşma 
ve müzakere etme yoludur. Kültür, hayatta kalabilmek için yaptıklarımızın ötesinde 
yaptığımız her şeydir. Aynı zamanda eylemlerimizi şekillendiren hikâyedir, o hikâyenin 
ayırdında olmadığımız zamanlarda bile. Kültür dünyayı tarif eder ve dünyayı kültürün 
merceğinden görürüz.

 Kültür, aynı zamanda bu kriz zamanında yüzümüzü çevirdiğimiz yenilenebilir insan 
kaynağıdır. Bilim; kavrayışa, yanıtlara ve korunmaya ulaşmada bize yardım eder. Sanat; 
yalıtılmış haldeyken konfor, eğitim ve eğlence sağlar. Her ikisi de araştırma, yetenek, 
yaratıcılık ve sadece hazdan değil ama aynı zamanda çok çalışmadan doğar. Kültür, boş 
caddelerin iki yanındaki bizleri müzik ve şarkı vasıtasıyla birbirimize bağlar, duygularımıza 
bir biçem kazandırmamızı ve onları başkalarıyla paylaşmamızı sağlar. Kim olduğumuzu 
ve başkalarıyla nasıl karşılaştığımızı bilme yoludur. Kültürün içinde hikâyeler anlatır, 
anlam yaratır, hayal kurar ve umut ederiz. Şehirlerin, COVID-19 travmasının ardından 
yenilememiz gereken değerleri ve yönetimini biçimlendirecek olan kültürdür.

 Kültürün sosyal değerini, şimdi her zamankinden daha fazla öne sürmek isteriz. 
Kâr değil, insanlar bu değerin merkezindendir ve gayesidir. Şimdi doğmakta olan dünyada 
bunun ne anlama gelebileceğini henüz söyleyemiyoruz. Bu, koşullar ve katkıda bulunan 
insanlar tarafından biçimlendirilecek olan bir keşif sürecidir. Yurttaşların mevcut anı 
anlamlandırmalarına ve geleceği umut içinde hayal etmelerine yardımcı olacak iletişim 
biçimlerinin şehri yeniden tahayyül etmenin iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz. Bu bugün 
olduğumuz, bugün durduğumuz yerdir.

 Kültür, yaratıcı şehirler, kapsayıcı şehircilik, haklar ve ödevlere dair alışılageldik 
düşünüşün ötesine geçmeliyiz. Nerede son bulacağını bilmiyoruz, ama kültürel demokrasiye 
her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olduğuna kaniyiz. Toplumumuzun tümünün 
bir iyileşme ve toparlanma dönemine ihtiyacı var, ama daha fazla çatışmanın yaşanacağı, 
eşitsizliklerin daha da derinleşeceği bir dönemle de karşı karşıya kalınabilir. Herkesi 
kapsayacak yeni bir doğrultu bulmak zorundayız. Bunu eski yanıtlar sağlamayacak. Şimdi 
ve gelecek kuşaklar için nasıl bir hayat istediğimizi sormalı, yanıtların demokrasinin 
kaynaklarına ve bir diğerkâmlık ruhuna bağlı olduğuna inanmalıyız.



Neden Roma?

 Şehirler deney yapma ve yaratıcılık uzamlarıdır. Bir araya getirmek, ilişkilendirmek 
ve araştırmak, dünyalar ve zamanlar arasında bir kesişim noktası olan Roma’nın 
yeteneklerindendir. Buradan başlıyoruz: Sosyal modellere dair yeni fikirler için ortak bir 
pota olan Roma’yla. Nice zorluklardan sağ çıkmış güzel şehir, eski ve modern, salgınların, 
savaşların ve rönesansın tanığı Roma, yeni paradigmaları gerçekliğe dönüştürmek ve 
bunları paylaşmak için ilham yaratmaya çalışıyor. Bu, bugün hem kapatılmayı hem de bir 
fırsatı temsil eden o mekânlarda, ŞEHİRLERDE, alternatif bir geleceği birlikte yaratmaya 
yönelik bir davet. 

Neden UCLG? 

 Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü – UCLG, yeryüzündeki yerel 
ve bölgesel yönetimlerin en geniş örgütü. Siz, biz, bir yüz yıldan fazla zamandır birbirlerini 
güçlendirmek, topluluklarımızı kalkındırmak ve olumlu yönde değişim sağlamak üzere 
birbiriyle işbirliği yapmak için yorulmadan çalışan sayısız kadın ve erkeğin omuzları 
üzerinde duruyoruz.

 Kimsenin ve hiçbir yerin geride bırakılmayacağı biçimde yerel ve bölgesel 
yönetimleri temsil ediyor, savunuyor ve onların seslerini kuvvetlendiriyoruz. Birlikte, 
yeryüzündeki toplulukların mensubu olan bireylerin beslediği umutların, düşlerin, 
özlemlerin koruyucularıyız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin taşıdığı ideallerin, 
yaşanan bir hakikat haline geleceği bir hayatın arayışındayız ve bütün dünyada bölgelerden 
yukarı doğru inşa edilecek çok taraflı, güçlü bir sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

Topluluklarımızın sürdürülebilir gelişmesinde kültürün yeri, UCLG’nin başlıca çalışma 
alanlarından biridir. 

Sonraki ne?

 2020 Roma Şartı’nda beyan edilen hususlar, 50’den fazla şehir ve bütün dünyadan 
iştirakçilerle müzakere içinde geliştirilmiş, inşa safhasındaki işlerdir. Ayrıntılı ve yerel 
bağlamlara özgü kültürel politikalar, plan ve eylemler geliştirmek için bir sonraki istişare 
ve işbirliği aşamasında, yani önümüzdeki aylarda araştıracağımız daha fazla husus var. 
Yanıtlar, fikirler, yeni iletişimler ve tartışmalar için davetkâr olacağız; hizmet etmeye, bir 
araya getirmeye, yeni bir düzene şekil vermeye istekliyiz.

Bu yenilenme yolculuğunda, bize katılacak mısınız?



ŞART’A DAİR 
açıklayacı not
Kültürel kabiliyetlere dair anahtar kelimeler, bütün fiiller - eylemlerdir: 

Aşağıdan yukarı doğru, halk-merkezli bir yaklaşım için döngüsel bir ilerleme öneriyoruz: 

Yeniden keşfedilebilsin 
diye, oluşturulmuş olana 

değer vermek ve onu 
korumak

Kendinizi ve başkalarını 
keşfetmek

Ürettiğinizi sergilemek ve 
kültürel hayata katılmak 

Kendi zevkinizi oluşturmak, 
ayırt ve takdir etmek

Keşfettiğiniz 
vasıtasıyla 

kendinizi ifade 
etmek

KORU

KEYİF AL
PAYLAŞ

YARAT

KEŞFET



KEŞFET  Kültürel köklerini keşfet. Böylece şehirdeki kendi mirasımıza,   
  kimliğimize ve yerimize sahip olabiliriz;

  Herkesin kendi mirası mevcuttur; bu ailesinden, topluluğundan,   
  bedeninden, zamandan, vb. gelen kişisel ve paylaşılan mirastır. Aynı  
  zamanda, başkalarının koşullarını, köklerini ve anlatılarını anlayabilecek  
  kabiliyete sahip olmamız da önemlidir.

YARAT   Kendi kültürel faaliyetimizi yaratmak. Böylece şehir hayatının bir  
  parçası olur ve o hayatı zenginleştirir;

  Kültürel hayata katılım yaratım kapasitesini de içerir: Bu, ister şarkı  
  söylemek, dans etmek, iğne işi yapmak, isterse kendi bilgisayar   
  oyunumuzu yazmak ya da bir başka geleceği tahayyül etmek olsun, kendi  
  sanatsal işimizi üretebilecek araçlara, kaynaklara, eğitime ve zamana  
  sahip olmaktır.

PAYLAŞ  Kültürleri ve yaratıcılığı paylaşmak. Böylece sosyal ve demokratik  
  hayat değiş-tokuş vasıtasıyla zenginleşir;

  Bir yaratıcıysam, işime ilgi gösteren, onu dinleyen, gören, ona dair  
  konuşan ve onu eleştiren herkesle yarattıklarımı paylaşma hakkı ve  
  kabiliyetine sahibim demektir. Bu, her şeyin eşit değerde olduğu   
  anlamına gelmez; her şeyin orada bulunma hakkını kabul ettiğiniz  
  anlamına gelir, onlardan böylece hoşlanılacak ya da hoşlanılmayacaktır. 

KEYİF AL  Şehrin bütün kültürel kaynaklarından yararlanmak. Böylece ilham  
  almak, eğitilmek ve yenilenmek mümkün olur;

  Kültüre erişim ve istediğimiz arkadaşları seçebilmek, neyi istediğimizi  
  ve neyi istemediğimizi ayırt edebilme yeteneğini geliştirme,   
  değerlerimizi ve gelecekteki kimliğimizi biçimlendirme yolumuzdur.  
  Bir kültürün mirasçısı olabilirim ama bir rapçi ya da bir opera sanatçısı  
  olmayı seçebilirim ve kültürüm bana keyif vermediği - bana ilham  
  olmadığı ve beni yenileyemediği – sürece değeri ne olabilir ki?

KORU   Şehrin ortak kültürel kaynaklarını korumak. Böylece şimdi ve   
  gelecekte herkes onlardan faydalanabilir.

  Bütün kültürleri muhafaza etme, onları öğretme, gelecek kuşaklara  
  aktarma ve onların kasten ya da ihmal sonucu yok olmalarını önleme  
  kabiliyetine sahip olmak durumundayız. Bu, biyo-çeşitlilik gibidir: Bütün  
  bir ekolojinin korunması gerekir, zira karşılıklı bağımlılık söz konusudur  
  ve kimin neyi ne zaman isteyeceğini asla bilemezsiniz.



ROMA ŞARTIYLA ÇALIŞMAK
 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin taşıdığı ruhu takip eden Roma Şartı, devasa 
bir kültürel çoğulculuk dünyasının beraberinde getirdiği güçlüğü kabul etmekle birlikte, 
küresel geçerliliği amaç edinir. Bu sebeple Şart kısa, açık ve faydalı olmayı amaçlar. 
Sürdürülebilir kültürel gelişme için hukuki bir araç değil, pratik bir rehberdir. Karşılıklı 
bağımlılıkları içinde beş insani kabiliyet tarif etmiş olması, kültürel politika ve planlama 
bahsinde devletle insanlar arasındaki ilişkiye yaklaşmada sağlam bir kavramsal zemin 
sağlar. 

 Bu bölüm açıklayıcı bir bağlam, politikaların geliştirilmesine yönelik sorular ve 
eylemin niteliğine ilişkin, politika üretenlere açık kimi göstergeler sunmaktadır. Bunu 
yaparken, hiç şüphesiz, bütün kültürel bağlamları ve özgüllükleri yansıtamaz. Aynı 
zamanda, buradaki her şey her yerde uygulanabilir ya da anlamlı olmayacaktır. Farklı 
yorumlar, gelişme ve kamu kuruluşları, kültür alanındaki failler ile yurttaşlar arasında iş 
birliği için kimi yollar önerilmesi bizzat Şart’ın gereğidir.

 Roma Şartı bilhassa yerel yönetimdeki ve kültür kurumlarındaki liderlerle politika 
oluşturanlardan gelecek tepkilere karşı davetkârdır. Belediyeler ve müze, tiyatro ya da 
galeri gibi kamusal kuruluşların katılımına eşit derecede açıktır. Her iki durumda da aynı 
temel soruları yöneltir: 

 •Her bir kişi kültür hayatında ne yapma ve ne olma kabiliyetine sahiptir?

 •Kültürü keşfetme, yaratma, paylaşma, koruma ve kültürden keyif alma 
kabiliyetleri nasıl güçlendirilebilir?

 Bu sorulara verilecek yanıtlar Meksika Şehrinde, Cape Town’da, Delhi’de ve 
Roma’da farklı olacağı gibi, milyonlarca sakini barındıran şehirlerle binlerce ya da yüzlerce 
kişiden oluşan kırsal alanlar arasında da farklılaşacaktır. Yerel kültürlerle koşullardaki 
çeşitliliği ve bunların özelliklerini yansıtıyorsa farklılaşmalar meşrudur. Ortak zemin ya 
da evrensel sorumluluk, gelişmenin hedefinin insanların uzun, sağlıklı ve yaratıcı hayatlar 
sürmeleri için onları güçlendirici bir çevre yaratmak, bunu yaparken de kimseyi geride 
bırakmamak olduğunu teslim etmektir.



Arka Plan: Kültüre bir Kabiliyetler Yaklaşımı 
Bir ulusun gerçek zenginliği insanlarıdır ve gelişmenin amacı, insanların uzun, sağlıklı ve 
yaratıcı hayatlar sürebilmeleri için onları güçlendirici bir çevre yaratmaktır. Bu basit ama 
güçlü hakikat, maddi ve mali zenginliğin peşinden gidilirken çoğunlukla unutulur.

Mahbub ul Haq, 1990 

 İktisatçı Mahbub ul Haq bu kelimeleri 1990’da yayımlanan ilk BM İnsani Gelişme 
Raporu’nda yazdı. O vakitten bu yana geçen 30 yılda, yönetimin başlıca hedefinin insanların 
kabiliyetlerini güçlendirmek olduğu fikri Amartya Sen, Martha Nussbaum ve başkaları 
tarafından kuramsallaştırıldı ve -tartışmaya açık olup evrensel uygulanabilirlikten uzak 
bulunmakla beraber- uygulamada da iyice yerleşikleşti. Genel olarak adlandırıldığı haliyle 
kabiliyetler yaklaşımı, kuvvetli bir düşüncedir, zira açıktır, esnektir ve insanların kendileri 
için sahip oldukları dileklere yanıt verir. 2009 yılında Sen bu fikri şöyle açıklamıştır: “Bir 
kişinin başarılarını ve özgürlüklerini değerlendirmekte, kişinin yapmayı ve olmayı değerli 
bulduğu şeyler açısından, gerçekte farklı şeyleri yapabilme becerisini odağa alan bir 
entelektüel disiplin.” 

 Bizim için önemli olan, değer verdiğimiz şeyi yapabilmektir. Kabiliyetler 
yaklaşımı köklerini insan hakları ile sosyal adalette bulur. Nussbaum’un kelimeleriyle, 
‘Her kişi ne yapabilir ve ne olabilir?’ sorusunu sorar.  Bu soru, insanların kültürle, insanın 
-ziyadesiyle kuvvetli, öznel ve ziyadesiyle evrensel olan- anlam inşasının alanıyla ilişkisi 
açısından merkezi bir öneme sahiptir. 

 Kültür, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 27’de garanti altına alınmış olan 
ve herkesin topluluğun kültürel hayatına katılım ve sanattan keyif alma hakkını koruyan 
bir insan hakkıdır. Bu fikir kültür politikasının temelidir, ama aynı zamanda kendisini 
üretenleri, onların bağlamlarını ve zamanlarını yansıtan bir kültürel yapıdır. 

 Kültür politikası ve planlaması için bir çerçeve olan 2020 Roma Şartı, Madde 
27’nin insanların hayatlarını geliştiren bir gerçekliğe nasıl kavuşabileceği sorusunu 
sorar. Kabiliyetler yaklaşımının ziyadesiyle kıymetli olduğu nokta burasıdır, çünkü 
insanların kendi seçimlerini yapabilmelerini sağlayacak kabiliyetlere sahip olmalarını 
temin etmek için devlet ve kurumlarının ne yapabileceği sorusunu sorar.  Ve kültür, insani 
gelişmenin diğer herhangi bir alanından çok daha fazla bir seçim meselesidir. 

 UCLG tarafından  kültür için Gündem 21’le üstlenilen işten haberdar olan ve Roma 
gibi bir şehrin tecrübesi ve güçlükleriyle karşı karşıya bulunan Roma Şartı, karşılıklı 
bağımlılık içinde olan ve karşılıklı olarak birbirini güçlendiren beş kabiliyet tanımlar. 
Bunlardan biri ya da diğeri farklı zamanlarda, farklı durumlarda ve farklı insanlar için daha 
önemli ya da daha az önemli olabilir. Kabiliyetleri ile nasıl edimde bulunmayı seçtikleri 
her kişi için ayrı bir meseledir, zira kültürde çoğulluk daimidir ve bunun kararlaştırılması 
devletin ya da kurumlarının işi değildir. Kültür bir özgür seçim meselesidir ve her zaman 
öyle kalmalıdır.

 Bundan daha azı, insan onuru için bir tehdittir. Fakat ul Haq, Sen ve Nussbaum’ın 
hepsinin kendi farklı yollarından işaret ettiği gibi bu seçim, topluluğun kültürel hayatı 
içinde bir fail olma kabiliyetlerini geliştirebilmeye bağlıdır.

 1Mahbub ul Haq, Human Development Report 1990, UNDP, s. 9

 ²Amartya Sen, citirana u Ingrid Robeyns, Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-
examined, Cambridge: Open Book Publishers 2017, s. 7’de alıntılanmakta

Martha C. Nussbaum. Creating Capabilities, The Human Development Approach, Harvard: The Belknap Press, 

2011



2020 Roma Şartı’nın Kültürel Kabiliyetleri  
KEŞFET

Kültürel kökleri KEŞFET. Böylelikle herkes şehirdeki mirasını, kimliğini ve 
yerini ayırt edebileceği gibi başkalarının şartlarını da anlayabilir.

Çocukken dünyamızı ve kültürümüzü eş zamanlı olarak keşfederiz. Aslında, dünyayı aile, 
komünite ve toplumun kültürel merceklerinden bakarak keşfederiz. Kimliğin temelleri 
bu temellerle birlikte bize göz kulak olanların değer sistemlerini yansıtan bir dizi kod ve 
davranışın da temeli erken yaşlarda atılır. Bu, aynı zamanda, uygun bir rehberliğin olması 
durumunda başka geçmişlerden ve geleneklerden insanların kültürlerine saygı duymayı 
ve bu kültürleri takdir etmeyi öğrendiğimiz dönemdir. Genç insanlar, kültürel keşif için 
gerekli kaynakları elde etmek için yardıma ihtiyaç duyarlar, ama öğrenmek hayat boyu 
devam eden bir süreçtir ve çalışmakta olan ya da emekli insanları da ilgilendirir.

Politika ve programlar insanların kültürü keşfetme kabiliyetlerini nasıl 
güçlendirebilir?  Şunlar olasılıklara dahildir:

 •Herkesin, bilhassa da azınlıkların ve yerli halkların kültürel haklarını korumak

 •Kadınların, çocukların ve genç insanların bakış açılarını kültür politikalarına  
yerleştirmek 

 •Bütün yaşlar için sanat ve kültür eğitimini temel müfredat programına koymak

 •Maliyeti karşılanabilir yetişkin eğitimi ile hayat boyu öğrenme imkânları sağlamak

 •Kültür kurumlarının ve üniversitelerin eğitim ve erişilebilir programlar 
sunmalarını sağlamak

 •Kültürel ifade tayfını yansıtacak surette, kucaklayıcı programlar hazırlamak

 •Yerel ve küresel düzeyde kültürel çeşitliliği zengin ve yenilenebilir bir kaynak 
olarak tanımak

KEYIF AL 

Şehrin kültür kaynakları ve mekânlarından KEYİF AL. Böylelikle herkes 
ilham alabilir, eğitilebilir ve tazelenebilir

İnsanlar kültürden keyif alırlar, çünkü kültür zengin ve çeşitli memnuniyetler sunar. 
Bizi güldürebilir, göz yaşlarına boğabilir, komünite için önemli olan zamanlarda bizi bir 
araya getirir, yalnızken teselli eder, merak uyandırır, bilgi verir ve eğitir. Hem zihnen hem 
bedenen bize meydan okur ve hem kendimizi hem etrafımızdaki dünyayı görme biçimimizi 
dönüştürebilir. Fakat kültürden keyif alma kabiliyeti doğallaştırılmamalıdır. Üstesinden 
gelinmesi gereken mali, coğrafi, toplumsal ve dahası -paradoksal olarak- kültürel 
engeller mevcuttur. Keşif, hazza giden yaşamsal bir yoldur, dolayısıyla yerel halkın bütün 
bireylerinin şehrin formel ve enformel kültürel hayatında memnuniyetle karşılanmasını 
sağlayacak içerici politikalara ihtiyaç vardır. 



Politika ve programlar insanların kültürden keyif alma kabiliyetlerini nasıl 
güçlendirebilir?  Şunlar olasılıklara dahildir:

 •Herkesin kültür mekânlarına erişebilmesini sağlayacak fiyatlandırma, saat 
tarifesi ve açılış politikaları 

 •Kültürel etkinlik ve ifadenin en geniş tayfını desteklemek

 •Kültürel etkinliklere erişim ve katılımdaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak

 •Korunmasız ve dezavantajlı insanlar için kültürel etkinlikleri desteklemek 

 •Kültürü dijital dünya aracılığıyla ve dijital dünyada erişilebilir kılmak yönünde 
yenilikler yapmak

 •Kültür mahalleri ve deneyimlerine erişimi kolaylaştıran kamu taşımacılığı 
imkânlarının sağlanması

YARAT

Kültürel ifadeler YARAT. Böylelikle bu ifadeler şehrin hayatının bir parçası olup o hayatı 
zenginleştirebilir

Kültürel katılımcılığın yükselişi ve belki de bundan daha önemlisi, söz konusu katılımcılığa 
yönelik olarak gelişen kabul, değer bilen tüketiciler için profesyonel üretime dair modası 
geçmiş fikirlere meydan okur. Profesyonel ve profesyonel olmayan sanatçılar arasındaki 
çizgiler bulanıklaşmıştır. Sanatı keşfeden ve sanattan keyif alan pek çok insan, bizzat sanat 
yapmak istemektedir. Sanat ve kültür üzerine çalışabilmek, çoğunlukla, -ister zevk için 
olsun, isterse toplumsal nedenlerle ya da bir kariyer için olsun- yaratıma giden yoldaki 
bir sonraki adımdır. Bütün bu etkinlikler bir topluluğun kültürel ekolojisini zenginleştirir. 
Kültürel yaratım ve çeşitliliğin bütün biçimlerine saygı duyulduğunun işaretlerini vermek 
yaşamsaldır, ama yaratma kabiliyeti de adilane bir biçimde dağılmalıdır. Kültür söz konusu 
olduğunda, derinlemesine kuvvet, içinde her bir kişinin hangi noktada isterse orada 
filizlenebileceği yaratıcı bir ekoloji geliştirmekle korunur.

Politika ve programlar insanların kültürü yaratma kabiliyetlerini nasıl güçlendirebilir?  
Şunlar olasılıklara dahildir:

 •Sanat ve kültür mesleklerinin eğitimlerine adilane erişim sağlamak

 •Sanatsal yaratıma olanak sağlayan, yerel halk mensuplarına açık mekânları 
desteklemek

 •Gençlere yönelik olarak, uzmanlaşmış sanat imkânları ve eğitim programları 

 •Yüksek okul ve üniversiteleri, sanatsal araştırma, eğitim ve yaratımı desteklemeye 
teşvik etmek

 •Kültür işçilerinin idamesini sağlayacak istihdam ve vergilendirme politikaları

 •Enformel, toplumsal ve amatör kültür etkinliklerine destek olacak politikalar



PAYLAŞ 

Kültürleri ve yaratıcılığı PAYLAŞ. Böylelikle toplumsal ve demokratik hayat değiş-tokuş 
sayesinde derinleşir. 

Sanat, kendisine karşı kabul gösterildiğinde var olur. Sanat esasen fikirler, duygular, inançlar 
ve değerler arasında etkileşim kurmanın ve bunları iletmenin bir yoludur; özellikle de bütün 
bu sayılanlar doğrudan doğruya kelimelere dökmek için fazla karmaşık, muğlak, belirsiz ya 
da emniyetsiz olduğunda. Şu halde, kültürünüzü başkalarına – arkadaşlar, komşular ve 
hemşehriler- aktarabilme kabiliyeti, kültürel hayata katılım açısından yaşamsaldır. Sanat, bilim, 
felsefe ya da sosyal hayatta tartışma ve araştırmanın kendisi kültürel hayattır. Bireyler ile yerel 
komünite içindeki gruplar, kültürel gelenekleriyle yaratımlarını paylaşmak suretiyle şehirde 
görünürlük kazanır, kabul görür ve başkalarıyla diyalog kurar. 

Politika ve programlar insanların kültürü paylaşma kabiliyetlerini nasıl güçlendirebilir?  Şunlar 
olasılıklara dahildir:

 •Çevrim içi ortam da dahil olmak üzere farklı çeşit ve ölçeklerde kapsayıcı kültürel 
platformlar oluşturmak

 •Yerel komünite içindeki grupların üretimlerini kamusal mekânlara taşıyabilmesine 
destek olmak

 •Kültür kurumlarıyla mekânlarının programlanmasını yerel seslere açmak

 •Çalışanların ve yönetim kurullarının topluluğun kültürel ve sosyal çeşitliliğini 
yansıtmasını sağlamak

 •Uluslararası kültürel iş birliği, değişim ve iletişim ağlarını desteklemek.

KORU 

Şehrin ortak kültür kaynaklarını KORU. Böylelikle herkes bugün ve gelecekte bu kaynaklardan 
yararlanabilir.

Kültür kaynakları durağan değildir. Anlamları ve değerleri toplum değiştikçe değişir. Kültürel 
haklar somut ve somut olmayan bütün bir mirası, evrensel olarak saygı görüp görmediğine, 
popüler ya da yanlış anlaşılmış olup olmadığına bakmaksızın korur. Kültürümüzü koruyup diğer 
kuşaklara aktaramadığımız müddetçe, diğer kabiliyetler pek az şey ifade edecektir. Bununla 
birlikte, hiç kimsenin kültürel hakları bir başkasınınki aleyhine hayata geçirilemez. Demokratik 
müzakere çatışmayı yönetmek için elimizde olan en iyi kaynaktır; zira başka kültürleri 
anlamamızı ve hoş görmemizi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın değerini tartışmamızı, 
tek bir insanlık olarak hepimizin önünde olan yeni güçlükleri dikkate  alan uygun mevzuat ve 
önlemleri geliştirmemizi gerektirir. 

Politika ve programlar insanların kültürü koruma kabiliyetlerini nasıl güçlendirebilir?  Şunlar 
olasılıklara dahildir:

 •Somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik yasal koruma 

 •Yerel yönetimin bütün çalışmalarına kültürel unsurları yerleştirmek 

 •İklim değişikliğiyle ilgili husus ve taahhütler 

 •Kültür hakları savunucularının çalışmalarına destek

 •Koruma, belgelendirme ve arşivleme kaynaklarıyla eğitimine erişim

 •Kültür mahallerinin, anıtların, somut ve somut olmayan kültür mirası unsurlarının 
anlamı ve yönetimine dair kamusal tartışma



2020 ROMA ŞARTI

Roma Başkenti ve UCLG Kültür Komitesi tarafından geliştirildi.

Taslak Komitesi: Luca Bergamo, Eleonora Guadagno, Marta Llobet, François Matarasso, Jordi 
Pascual, Carla Schiavone, Vincenzo Vastola, Sarah Vieux.

Şehirler, yerel yönetimler ve birlikleriyle: Meksiko, Buenos Aires, Lizbon, Barselona, Bilbao, 
Bogotá, İzmir, Malmö, Washington D.C., Xi’an, Baie-Mahault, Barselona Yönetimi, Bişkek, Komrat, 
Concepción Córdoba, Cuenca, Cenevre, Dublin, Gwangju, Jeju, Kazan, Konya, Krasnoyarsk, La 
Paz, Leeds, Mar del Plata, Makati, Maputo, Medellin, Montevideo, Montréal, Nizhny Novgorod, 
Osh, Sakha Cumhuriyeti, San José de Costa Rica, Santa Fe, São Paulo, Swansea, the Cabildo of 
Tenerife, Vancouver, Vologda ve Yekaterinburg.

Katılımlarıyla: Afrika Kültür Başkenti inisiyatifi, AICCRE, Sanat için Amerika, Asya-Avrupa 
Vakfı, ASVIS, CEMR-CCRE, Yaratıcı Şehir – Güney, Kültür Eylem Avrupa, FLACMA, GAOK – Kore 
Valiler Birliği, INTACH – Hindistan Sanat ve Kültürel Miras için Ulusal Ortaklık, Kultura Nova, 
Mercociudades, Metropolis, Accra Ulusal Tiyatrosu, Nhimbe Küresel İşler Gözlem Evi, SALGA 
– Güney Afrika Yerel Yönetimler Birliği, SDG Küresel Eylem Festivali, Sibikwa Sanat Merkezi, 
UCLG Afrika, UCLG-ASPAC, UCLG-Avrasya, UCLG-MEWA, UNESCO, VNG, Wits Kültür Politikası 
ve Yönetimi Okulu…

Kendileriyle yapılan görüşmeler ve fikir alışverişi için özel şükran duygularıyla: Korkor 
Amarteifio, Sergey Anastasov, Tere Badia, Jordi Baltà Portolés, Mónica Barrios, Ivana Baukart, 
Urmat Belekbaev, Karima Bennoune, Johanne Bouchard, María José Callejas, Ed Carroll, 
Mauricio Castro, Pascale Charlebois, Stefanie Chetty, Eric Corijn, Catherine Cullen, Francisco 
d’Almeida, Cristina da Milano, Jasmina Dizdarevic Cordero, Yvonne M. Donders, Onur Eryüce, 
Fernando Ferroni, Ruslan Galiakhmetov, Enrico Giovannini, Beatriz Garcia, Mercedes Giovinazzo, 
Enrique Glockner, Daniel Granados, Antoine Guibert, Nora Halpern, Eriel Huang, Lucina 
Jiménez, Avril Joffe, Yarri Kamara, Kang Jeong-Ah, Sakina Khan, Gavril Kirillin, Phylis Klotz, 
Mthobeli Kolisa, Cynthia Khumalo, Tamara Landívar, Tita Larasati, Annabell Lebethe, Luana 
Lupi, Andrea Malquin, Robert Manchin, Valeria Marcolin, Luz Medina, Vanessa Mengel, Magnus 
Metz, Zayd Minty, Nicolás Montero, Inti Muñoz, Jaume Muñoz, Randa Napky, Patricia Navarra, 
Josh Nyapimbi, Gerardo Daniel Padilla, Patricia Pieragostini, Edgar Pieterse, Navin Piplani, 
Shi Qi, Carla Rey, Mieke Renders, Paulo Ricci, Clarisa Ruiz Correal, Gennady Ryabov, David 
Sagita, Rassikh Sagitov, Rozalina Sagirova, Thierry Sanzhie Bokally, Salvatore Settis, Emilbek 
Shadykhanov, Anupama Sekhar, Dmitry Shesterikov, Gyonggu Shin, Lisa Sidambe, José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera, Khalid Tamer, Monserrath Tello, Elena Trofimova , Dea Vidović, 
Raymond Weber, Fiona Winders ve Andrés Zaratti

UCLG Dünya Sekretaryası ile UCLG şubelerinin katılımı ve sundukları çerçeveler, Kültürel 
Etkinlikler Bölümü – Roma başkentinin operasyonel desteğiyle.

Katkıda bulunan pek çok kişi ve kesime, ayırdıkları zaman, fikirleri, denemeleri ve özenleri için 
en derin şükranla.

Bu metnin Türkçe versiyonu içten teşekkürlerimizi ifade etmek istediğimiz İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi sayesinde mümkün olmuştur.

         



daha fazlası için

www.2020romecharter.org





     İLETİŞİM

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi

UCLG-MEWA              

Yerebatan Caddesi No:2           

34110, Sultanahmet, İstanbul                       

Email cultureandtourism@uclg-mewa.org    

Web www.uclg-mewa.org                

Twitter @MEWA_culture               

UCLG Kültür Komitesi

UCLG

Carrer Avinyó, 15 

08000, Barcelona

Email info@agenda21culture.net

Web www.agenda21culture.net

Twitter @agenda21culture



1992’de Rio’da gerçekleşen BM Dünya Zirvesi, 
sürdürülebilir kalkınma kavramını merkezine alan 
Gündem 21 eylem planıyla sonuçlandı. Girişimin 
en önemli ayaklarından biri de Gündem 21’in yerel 
yönetimler tarafından benimsenip yerelleştirilmesiydi. 
Gündem 21 her ne kadar ekonomik kalkınmaya çevre 
ve sosyal içerme boyutlarını eklese de kültür boyutu 
büyük oranda eksik kaldı. UCLG’nin çabalarıyla 2004’de 
Kültür için Gündem 21 programı oluşturuldu ve kültürün 
sürdürülebilir kalkınmadaki başat rolü, yerel düzeyde 
güçlü biçimde vurgulanmaya başlandı. Bu antoloji, Kültür 
21’in son beş yıl içinde ürettiği ve dâhil olduğu bazı önemli 
politika ve uygulama belgelerini bir araya getirmektedir.


