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UCLG tarafından İngilizce olarak 
hazırlanan bu yayın, UCLG-MEWA 
tarafından Türkçe’ye kazandırılarak, 
WALD tarafından finanse edilen 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi” 
kapsamında basılmıştır.



2030 Dünya Gündemi doğrultusunda sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması için kentlerin dinamiklerini 
güçlendirmeye gayret gösterdiğimiz bu yolda, 
bir referans yayını daha sizlerle buluşturmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri: Yerel Yönetimler Tarafından Bilinmesi 
Gerekenler” başlıklı bu yayın ile birlikte, 
yerelleşmenin ve yerel yönetimlerin kalkınmadaki 
kilit rolünü bir kez daha vurgulamayı arzu ediyoruz. 

1992 yılında Brezilya’nın Rio de Jenerio kentinde 
düzenlenen BM Yeryüzü Zirvesi’nde, “sürdürülebilir 
kalkınma” tüm insanlığın ortak hedefi olarak 
belirlenmiş, 2012 yılına gelindiğinde ise Brezilya’nın 
yine bu kentte gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nde  (Rio+20), yerel yönetimlerin 
sürdürülebilir kalkınmadaki önemi tasdik edilerek, 
karar alma süreçlerinde aktif rol oynamaları ve bu 
kapsamda stratejiler geliştirmeleri noktasında teşvik 
edilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bunlardan 
yola çıkarak, sürdürülebilir kalkınmanın önemli 
birer paydaşı olarak görülen yerel yönetimlerin; 
2015 yılında “tek bir kişiyi bile geride bırakma” 
vizyonu ile ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ndeki rolü de ulusal ve uluslararası 
politikaları destekleyici ve güçlendirici bir nitelik 
taşımaktadır. 

Halihazırda özellikle sosyal belediyecilik 
bağlamında pek çok önemli çalışmaya imza atan 
belediyeler farklı temalar altında, küresel hedeflere 
işaret eden pek çok strateji geliştirmektedir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ise bu stratejilere 
entegre edilerek, göstergeleri ile birlikte izlenebilir 
bir kalkınmanın yerelde hayata geçirilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu bakımdan sizlere sunmuş 
olduğumuz bu yayın, hedeflerle ilgili referans 
belgeler ve yerel yönetimleri ilgilendiren alt hedefler 
ile birlikte önemli bir yol haritası sunmaktadır. 

Özellikle ‘şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, 
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması’nı 
içeren 11. Hedef bizlere, yerel yönetimlerin 
tabandan başlayan bir hareketle kalkınmaya ivme 
kazandıracağını göstermektedir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri aynı zamanda halka en yakın 

Değerlİ Yerel Yönetİm Dostları,
yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin kent 
sakinlerini de karar alma sürecine dahil etmeleri 
yolu ile yönetişim yapısını güçlendirerek şehirlerde 
daha güçlü bir sürdürülebilirlik zemini oluşturmasına 
olanak sağlamaktadır. 

Habitat III Konferansı vesilesi ile de sürdürülebilir 
kalkınmanın kentsel boyutta uygulanmasına yönelik 
bir çerçeve oluşturulmuş ve bu manada Yeni Kentsel 
Gündem kabul edilmiştir. Bu sayede Binyıl Kalkınma 
Hedefleri deneyiminin ardından yerelleşmenin 
uygulama yaklaşımı olarak belirlendiği Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne yönelik yerel yönetimlerin yol 
haritası ve üstlendikleri sorumlulukların altı bir kez 
daha çizilmiştir. 

UCLG-MEWA olarak biz, dünya teşkilatımızın 
bu kapsamda yaptığı faaliyetleri destekliyor, 
bölgemizdeki yerel yönetimlerin sürdürülebilir 
kalkınmanın aktif paydaşları olarak rol almalarını 
teşvik eden çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. 
Bu çalışmaların bir sonucu olarak da UCLG tarafından 
İngilizce olarak hazırlanan bu yayını, diğer çalışma 
dillerimiz olan Arapça ve Türkçe’ye kazandırarak, 
bölgemiz açısından yerel yönetimlere bir kaynak 
sunmayı amaçlıyoruz. 

Yerelin çağı olarak adlandırdığımız bu dönemde 
sizleri, küresel hedefler ışığında yeni bir yaklaşım ve 
yöntem belirlemeye davet ediyor, bu doğrultuda bir 
referans olacak yayınımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.  

Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Genel Sekreteri



YEREL YÖNETİMLER 
TARAFINDAN BİLİNMESİ 
GEREKENLER



2015 sonrası Kalkınma Gündemi çalışmaları 
kapsamında Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler 
tarafından 25 Eylül 2015 tarihinde 17 maddeden 
oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler)  
kabul edilmiştir. Bu hedefler, 2000 yılından 2015 
yılına kadar küresel gündemde olan Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nin üzerine inşa edilmiş olmakla birlikte, 
2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı 
hedefleyen küresel çalışmalara rehberlik edecektir.

SKH’ler, dünyadaki tüm yerel ve bölgesel 
yönetimler için oldukça önemli bir adımdır. Bahse 
konu17 hedefin onaylanmasının öncesinde 
dahi 2015 sonrası sürecin kapsayıcı/kucaklayıcı 
nitelikteki yapısı, ilgili tüm taraflar için bir kazanım 
niteliğindeydi. 

BM tarihindeki en kapsamlı müzakereler, 2015 
sonrası hedefler kapsamında yürütülmüştür. 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı (UCLG), süreç boyunca Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Küresel Görev Gücü (Global Taskforce 
of Local and Regional Governments) çalışmalarına 
destek olarak, sürdürülebilir kentleşme üzerine 
bağımsız bir hedefin belirlenmesini savunmuş, tüm 
hedef ve göstergelerin belirlenmesinde alt ulusal 
seviyedeki farklı durum, fırsat ve zorlukların göz 
önünde bulundurulması çağrısında bulunmuştur.

“Şehirlerin ve yerleşim birimlerinin kapsayıcı, 
güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirilmesi”ni 
konu alan SKH 11, büyük ölçüde yerel yönetimler, 
ilgili dernekler ve kentsel topluluklar tarafından 

Önsöz
yürütülmüş, zorlu bir mücadelenin sonucudur. 
SKH 11, kentleşmenin kalkınma üzerindeki 
dönüştürücü etkisinin ortaya konması ve küresel 
değişimin şehir yöneticileri tarafından tabandan 
başlayarak benimsenmesi konusunda gerekli rol 
tanımlamalarının yapılmasına yönelik önemli bir 
adımdır. 

Fakat hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yerel 
yönetimlere düşen görevler,  Hedef 11’den fazlasını 
kapsamaktadır. Bütün SKH’ler yerel ve bölgesel 
yönetimlerin günlük çalışmaları ile doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgilidir. Yerel yönetimler gündemin 
yalnızca uygulayıcıları olarak görülmemelidir. 
Aksine yerel yönetimler,  küresel hedeflerin yerel 
topluluklara ulaştırılmasında en uygun yönetsel 
konuma sahip, değişim hızlandırıcı etkiye sahip,  
politika belirleyicilerdir. 

UCLG üyeleri, uluslararası kurumlar, ulusal 
hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve tabii ki yerel 
ve bölgesel yönetimler arasında kurulacak yeni 
küresel ortaklıklara aktif katılım sağlamayı taahhüt 
etmişlerdir.  Bizler, yerel faaliyetlerin kalkınmayı 
yönlendirme potansiyelini net bir şekilde ortaya 
koymak, iddialı, bütüncül ve küresel gündemin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, 
tüm yerel ve bölgesel yönetimlere destek sunacak 
ilgili yasal ve finansal düzenlemelerin yapılması 
yönündeki çağrımızı yinelemek için, küresel 
platformlarda yer alamaya devam edeceğiz.



“YOKSULLUĞUN HER YERDE VE 
HER HALİYLE SONLANDIRILMASI

“AÇLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ, 
GIDA GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASI, BESLENMENİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN 
DESTEKLENMESİ”

“HERKES İÇİN YETERLİ SU VE 
SIHHİ TESİSAT MEVCUDİYETİNİN 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI” 

“HERKES İÇİN UYGUN FİYATLI, 
GÜVENİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
VE MODERN ENERJİYE ERİŞİMİN 
SAĞLANMASI”

“KESİNTİSİZ, KAPSAYICI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK 
BÜYÜMENİN, TAM VE ÜRETKEN 
İSTİHDAMIN VE HERKES İÇİN İNSANA 
YAKIŞIR İŞLERİN DESTEKLENMESİ.”

“SÜRDÜRÜLEBİLIR TÜKETİM VE 
ÜRETİM KALIPLARININ GÜVENCE 
ALTINA ALINMASI” 

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ İLE 
MÜCADELE KONUSUNDA ACİLEN EYLEME 
GEÇİLMESİ”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 
OKYANUSLAR, DENIZLER VE DENİZ 
KAYNAKLARININ KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI”

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA 

Hedeflerİ
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“SAĞLIKLI YAŞAMLARIN GÜVENCE 
ALTINA ALINMASI VE HER YAŞTA 
ESENLİĞİN DESTEKLENMESİ” 

“KAPSAYICI, ADİL, NİTELİKLİ EĞİTİMİN 
GÜVENCE ALTINA ALINMASI VE 
HERKES İÇİN HAYAT BOYU ÖĞRENME 
İMKANLARININ TEŞVİK EDİLMESİ” 

Toplumsal CİnsİYet 
EşİtlİğİNİn SAĞLANMASI 
TÜM KADINLARIN VE 
KIZ ÇOCUKLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ

“DİRENÇLİ ALTYAPILARIN İNŞASI, 
KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SANAYİLEŞMENİN 
DESTEKLENMESİ 
VE YENİLİKÇİLİĞİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ” 

“ÜLKELERİN KENDİ İÇLERİNDE 
VE ARALARINDAKİ EŞİTSIZLİĞİN 
AZALTILMASI” 

“ŞEHİRLERİN VE İNSAN 
YERLEŞİMLERİNİN KAPSAYICI, 
GÜVENLI, DAYANIKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE 
GETİRİLMESİ”

“KARASAL EKOSİSTEMLERİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMININ 
KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE 
DESTEKLENMESİ, ORMANLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETIMİ, ÇÖLLEŞME 
İLE MÜCADELE, KARASAL BOZULMANIN 
DURDURULMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBININ ENGELLENMESİ”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 
BARIŞÇIL VE KAPSAYICI TOPLUMLARIN 
DESTEKLENMESİ, HERKES İÇİN ADALETE 
ERIŞİMİN SAĞLANMASI VE HER DÜZEYDE 
ETKİLİ, HESAP VEREBİLİR VE KAPSAYICI 
KURUMLARIN İNŞASI”

“UYGULAMA ARAÇLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR   
KALKINMA İÇİN KÜRESEL   
ORTAKLIKLARIN CANLANDIRILMASI”

SKH 03 SKH 04 SKH 05

SKH 09 SKH 10 SKH 11

SKH 15 SKH 16 SKH 17



SKH 1’in yerel yönetimler 
için önemi nedir?
SKH 1,  yoksulluğa çok boyutlu bir açıdan bakmakta ve bu sebeple 
çoklu ve koordineli müdahaleler gerektirmektedir. Yerel yönetimler 
yoksulluk içinde yaşayan kişilerin tespit edilmesi ve bu nüfusun 
yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olacak kaynak ve hizmetlerin 
belirlenmesi için ideal  konumdadır.

Su ve temizlik  gibi   temel yerel   hizmetler   üzerindeki   
sorumluluğumuz,   bizi   SKH  1’in başarıya ulaşmasında kilit ortaklar 
haline getirmektedir. 

Yerel yönetimler olarak ayrıca, istihdam olanağı oluşturmak suretiyle 
toplumun gelir seviyesini yükseltecek yerel ekonomik kalkınma 
stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunma olanağımız da 
mevcuttur.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
• Kalkınma Finansmanı   • Habitat III

Bu hedef, toplumdaki en yoksul kesimin sahip olduğu gelirlerin 
artırılmasının yanı sıra, temel hizmetlere erişimin sağlanması ve 
herkesin beşeri veya doğal afetlerden korunması ile ilgilidir.

SKH 01
İLGİLİ 
BKH 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

1.1  İnsanların günlük 1.25 dolardan 
daha az bir parayla geçinmesi 

üzerinden ifade edilen aşırı 
yoksulluğun 2030’a kadar herkes 
için, her yerde ortadan kaldırılması

1.2 Ulusal tanımlara göre TÜM 
BOYUTLARI İLE yoksulluk 

içinde yaşayan her yaştan erkek, 
kadın ve çocuk nüfusunun 2030’a 
kadar en az yarıya indirilmesi 

1.3 2030’a kadar, özellikle yoksul 
ve kırılgan durumdaki 

insanlar olmak üzere tüm kadınların 
ve erkeklerin ekonomik kaynaklara 
ve temel hizmetlere erişme, 
toprak ve diğer mülk türlerine 
sahip olma ve üzerinde kontrol 
kurabilme, miras, doğal kaynaklar, 
yeni teknolojiler ve mikrofinansı 
da kapsayan finansal hizmetler 
gibi konularda eşit haklara sahip 
olmalarının güvence altına alınması 

1.5 2030’a kadar yoksulların 
ve kırılgan grupta yer alan 

kişilerin dirençlilik kazanmalarının 
sağlanması, iklime bağlı olaylar ve 
diğer ekonomik, sosyal ve çevresel 
şoklar ile afetlere karşı kırılganlıkların 
azaltılması

AŞIRI YOKSULLUĞUN 
VE AÇLIĞIN ORTADAN 
KALDIRILMASI

1

“YOKSULLUĞUN   
HER YERDE VE HER HALİYLE 
SONLANDIRILMASI”



SKH 2’nin yerel yönetimler 
için önemi nedir?
Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından kırsal bölgelerdeki özellikle su 
ve toprak gibi doğal kaynakların  yönetilmesi, çevre bölgelerdeki gıda 
güvenliğinin temelini oluşturan etkenlerden biridir. Yerel yönetimler, yerel 
gıda zincirini teşvik etmek için ulaşım altyapısını ve piyasasını güçlendirerek 
tarımsal üretime ve yerel ekonomik büyümeye katkı sağlayabilirler.  

Yerel yönetimler kentsel alanlarda bireylerin güvenilir, uygun fiyatlı 
ve besleyici gıdalara erişim ve tüketim hakkını destekleyebilir. Yerel 
yönetimler aynı zamanda kentsel planlama,  gıdaların taşınması ve 
depolanmasının yanı sıra, temiz suya ve temizlik hizmetlerine erişimin 
sağlanmasına yardımcı olmak suretiyle atıkların azaltılmasında ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte 
yerel yönetimler hem kamusal arazilerde hem de şahıs arazilerinde 
kentsel tarımı teşvik edebilirler. 

Yerel yönetimler ayrıca, sağlık hizmetleri ve okullar aracılığı ile çocuk 
nüfustaki beslenme yetersizliği vakalarını tanımlayıp, üstesinden 
gelebilirler. Kırsal alanlardaki yerel yönetimler müşterek kaynakları 
yönebilir ve ikincil hak sahipleri de dahil olmak üzere, görece daha 
yoksul olan grupların haklarını koruyacak biçimde düzenleyebilir.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi
• Kalkınma Finansmanı  • Pekin +20  • İklim Değişikliği

Bu hedef, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve iyi beslenmenin 
güvence altına alınması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ile 
ilgilidir. 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ ALT 
HEDEFLER

2.1 2030’a kadar açlığın sona 
erdirilmesi ve özellikle yoksul nüfus 

ile çocukların da dahil olduğu kırılgan 
nüfusun ve herkesin tüm yıl boyunca 
güvenli, besleyici ve yeterli miktarda 
gıdaya erişimlerinin sağlanması

2.2 2030’a kadar yetersiz beslenmenin 
tüm biçimlerinin ortadan 

kaldırılması (2025’e kadar 5 yaş altı  
çocukların büyümelerini engelleyen 
unsurlar konusunda üzerinde mutabakat 
sağlanan uluslararası hedeflerin 
gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere)  
ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren 
anneler ve yaşlı insanların beslenme ile 
ilgili ihtiyaçlarının karşılanması

2.3 2030’a kadar tarımsal verimliliğin 
ve özellikle kadınlar, yerel nüfus, 

çiftçilik ile uğraşan aileler, göçebe 
çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük 
ölçekli gıda üreticilerinin toprağa, diğer 
verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, 
finansal hizmetlere, piyasalara ve katma 
değer imkanları ile tarım dışı istihdam 
olanaklarına güvenli ve eşit erişimlerinin 
sağlanması amacı ile gelirlerinin iki katına 
çıkarılması  

2.4 2030’a kadar sürdürülebilir gıda 
üretimi sistemlerinin güvence altına 

alınması, üretkenliği ve üretimi artıran, 
ekosistemlerin korunmasına yardımcı 
olan, iklim değişikliği, zorlu hava koşulları, 
sel, kuraklık ve benzeri doğal afetlerle 
mücadele kapasitesini güçlendiren, arazi ve 
toprak kalitesini tedricen iyileştiren dirençli 
tarım uygulamalarının yürürlülüğe konması

SKH 02
İLGİLİ 
BKH 

AŞIRI YOKSULLUĞUN 
VE AÇLIĞIN ORTADAN 
KALDIRILMASI

1

“AÇLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ, 
GIDA GÜVENLİĞINİN SAĞLANMASI, 
BESLENMENİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN 
DESTEKLENMESİ ”



SKH 3’ün yerel yönetimler için önemi nedir?
Bebek, çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması için, temiz su ve sanitasyonun 
sağlanması gerekmektedir.  Kentsel alanlardaki  çocuk  ölüm  oranlarının  
bir  çok  ülkede  yerinde sayamasından dolayı, kentsel alanlardaki yerel 
yönetimlerin bilhassa tedbirli olmaları gerekmektedir. Yerel yönetimler yoksul 
semtlerde iyileştirme odaklı ve kent yoksullarının temel hizmetlere erişimini 
sağlayacak programlar vasıtası ile bu sorunun üstesinden gelebilirler.

HIV/AIDS konusu, önemi her geçen gün artan şekilde bir yerel yönetişim 
konusu olarak görülmektedir. Kentsel alanlar, aşırı nüfus yoğunlukları, 
ulaşım merkezi olmaları ve kırılgan grupların buralarda yaygın olmasından 
dolayı sıklıkla HIV/AIDS’in yayılma merkezi olmaktadır. Yerel yönetimler 
yerel ihtiyaçların belirlenmesinde, HIV/AIDS’e karşı yürütülen faaliyetlerin   
departmanlar arasında yaygınlaştırılmasında ve ilgili önleme ve müdahale 
çalışmalarının  koordinasyonunda önemli bir rol oynayabilirler. Halihazırda 
birçok yerel yönetim HIV/AIDS’in önlenmesine yönelik eğitim, bilgi ve hizmet 
olanakları sunmaktadır.

Bunun yanı sıra yerel yönetimler; hava kirliliğini azaltmak, sağlıklı yaşam 
tarzlarını güçlendirmek ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri önlemek 
için kentsel planlama ve toplu taşıma gibi kanalları kullanabilmektedirler. 
Yerel yönetimler ayrıca doğal  kaynakların etkili  yönetimi  ve  çevre koruma 
programları vasıtasıyla su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin 
azaltılmasına katkıda  bulunabilirler.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Pekin +20 • Habitat III • İklim Değişikliği

Bu hedef, insanların uzun ve sağlıklı bir yaşama 
sahip olmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. 

SKH 03
İLGİLİ
BKH 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

3.1  2030’a kadar küresel ölçekte 
anne ölüm oranının her 100.000 

doğumda 70’in altına indirilmesi

3.2 2030’a kadar önlenebilir 
durumda olan bebek ve beş yaş 

altı çocuk ölümlerinin sonlandırılması

3.3  2030 yılına kadar AIDS,  
tüberküloz,  sıtma ve  diğer  

tropik  hastalıklardan kaynaklı  
salgınların sonlandırılması ve hepatit, 
su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer 
salgın hastalıklarla mücadele edilmesi

3.6   2020’ye kadar trafik kazalarından 
kaynaklanan  ölümlerin ve 

yaralanmaların yarıya indirilmesi

3.7  2030’a kadar cinsel sağlık ve aile 
planlamasını da içeren üreme 

sağlığı hizmetlerine ve bu konuda 
bilgi ve eğitime evrensel erişimin 
sağlanması ve üreme sağlığının ulusal 
stratejilere ve programlara entegre 
edilmesi 

3.9 2030‘a kadar zararlı 
kimyasallardan ve hava, su 

ve toprak kirliliğinden kaynaklanan 
ölümlerin sayısının önemli ölçüde 
azaltılması

ANNE SAĞLIĞININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ
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HIV/AIDS, SITMA VE DIĞER 
HASTALIKLARLA MÜCADELE

6

ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN 
AZALTILMASI

4

“SAĞLIKLI YAŞAMLARIN 
GÜVENCE ALTINA ALINMASI 
VE HER YAŞTA ESENLİĞİN 
DESTEKLENMESİ”



“KAPSAYICI, ADİL, 
NİTELİKLİ EĞİTİMİN 
GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI VE HERKES İÇİN 
HAYAT BOYU ÖĞRENME 
İMKANLARININ TEŞVİK 
EDİLMESİ” 

SKH 4’ün yerel yönetimler için önemi nedir?
Bir çok ülkede eğitim - özellikle ilköğretim- yerel yönetimlerin 
doğrudan sorumlu oldukları alanlar arasındadır, ki bu da SKH 
4’ün gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin çabalarına ihtiyaç 
duyulacağı anlamına gelmektedir.

Yerel yönetimler toplumların eğitime katılım ve eğitim devamlılığı 
ile ilgili konularda yaşadıkları zorlukların belirlenip, bu sorunların 
aşılmasında ideal konumdadırlar.

Yerel yönetimler teknik ve mesleki eğitimleri yerel ekonomik 
kalkınma stratejileri kapsamına alıp eğitimin işgücü pazarının 
mevcut beklentileri arasında önem kazanmasını sağlayabilirler.

Yerel yönetimler, kırılgan ve ötekileştirilmiş bireylere ve topluluklara 
ulaşmak ve onların ihtiyaçlarına uygun eğitim ve öğretim imkanlarına 
erişimlerini sağlamak için iyi bir konumdadır.  

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
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Bu hedef, tüm bireylere eğitim, öğrenim ve kendi potansiyellerini 
tamamen gerçekleştirme fırsatının sağlanması ile ilgilidir. 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ ALT 
HEDEFLER

4.1  2030’a kadar  tüm kız ve erkek çocuklarının 
ücretsiz, adil ve kaliteli bir ilköğretim ve 

ortaöğretimi tamamlamalarının ve bu sayede ilgili 
ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin 
sağlanması 

4.2 2030’a kadar bütün kız ve erkek 
çocuklarının, onları ilköğretime hazır hale 

getirecek nitelikli okul öncesi eğitime erişimlerinin 
güvence altına alınması 

4.3 2030’a kadar bütün kadınların ve erkeklerin 
erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki 

eğitim ve üniversiteyi kapsayan yükseköğrenime 
eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

4.4 2030’a kadar istihdam, insana yakışır iş 
alanları ve girişimcilik için gerekli teknik, 

mesleki ve diğer ilgili yeterliliklere sahip genç 
ve yetişkin bireylerin sayılarının önemli ölçüde 
artırılması

4.5 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması 

ve engelliler, yerel halk ve savunmasız durumdaki 
çocuklar dahil, kırılgan  grupların her düzeyde 
eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin 
sağlanması

4.7 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve 
sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, 

insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve 
şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, 
dünya vatandaşlığı ile kültürel çeşitliliğin ve 
kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının 
benimsenmesi yolu ile bütün öğrenciler tarafından 
sürdürülebilir kalkınma için gereken bilgi ve 
becerinin kazanımının sağlanması  

4.a Çocuklara, engellilere ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının 

oluşturulması, geliştirilmesi ve herkes için güvenli, 
şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme 
ortamlarının oluşturulması

SKH 04
İLGİLİ
BKH

EVRENSEL İLKÖĞRETİMİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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SKH 5’in yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel yönetimler, ayrımcılıktan uzak hizmet sunumu ve adil işe alım 
uygulamaları vasıtasıyla kadınların güçlendirilmesini sağlayabilir ve cinsiyet 
eşitliği konusunda örnek teşkil edebilirler.

Yerel yönetimler kadınlara karşı şiddet ve benzeri zararlı davranışların 
belirlenip bunlarla mücadele edilmesi konusunda önemli bir konumdadır.  
Kentsel planlama - özellikle kamusal alanların oluşturulması ve bu alanların 
korunması-  ve yerel denetimler, bu sorunlarla mücadele edilmesinde temel 
araçlardır. Yerel yönetimlerin ayrıca, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik 
hizmet sunumu ile ilgili sorumlulukları da bulunmaktadır. Yerel ve bölgesel 
yönetimler ile kırsal belediyeler,  kadınların toprak mülkiyeti ve yönetimi 
imkanlarına eşit erişiminin önündeki engelleri tanımlayıp bu engellerin 
aşılmasına yönelik çaba gösterebilirler. 

Kadınların güçlendirilmesi konusunda yerel düzeyde seçilmiş kadın 
sayısının artırılması, hem bu durumun kendi içinde başlı başına bir hedef 
olmasından hem de ulusal ve bölgesel düzeydeki kurumların ilk adımının 
yerelde başlamasından dolayı temel bir önceliktir. Yerel yönetimlerde 
pozisyon sahibi kadın liderler, cinsiyetle ilgili önyargılara meydan okuyup 
genç kız çocuklarına örnek olabilirler. Yerel yönetimler ayrıca kadınların 
güçlendirilmesine yönelik birçok engelin üstesinden gelmek için 
çalışmalarının tüm alanlarında cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırabilirler.   

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
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Bu hedef, kadınlara ve kız çocuklarına karşı uygulanan şiddetin ve 
ayrımcılığın sonlandırılması, kadınların ve kız çocuklarının hayatın 
her alanında eşit fırsatlara sahip olmasının sağlanması ile ilgilidir.

SKH 05
İLGİLİ
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YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

5.1 Kadınlara ve kız çocuklarına karşı 
her türlü ayrımcılığın her yerde sona 

erdirilmesi 

5.2 Kamusal alanlar ve özel alanlarda, 
bütün kadınlara ve kız çocuklarına 

yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü 
istismarı da kapsayan şiddetin her türünün 
ortadan kaldırılması

5.3   Çocuk evliliği, erken yaşta zorla 
evlendirilme ve kadınların 

genital mutilasyonu, gibi bütün zararlı 
uygulamaların ortadan kaldırılması 

5.4   Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu 
hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma 

politikalarının sağlanması ve hane ile aile 
içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun 
biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yolu 
ile tanınması ve değer görmesi

5.5   Kadınların siyasi, ekonomik 
ve sosyal hayatın karar alma 

süreçlerine tam ve etkin şekilde 
katılımının teşvik edilmesi ve kadınlara 
karar alma mekanizmalarında, her 
düzeyde lider olabilmeleri için eşit 
fırsatlar tanınmasının güvence altına 
alınması 

5.a Kadınların ekonomik kaynaklara 
ulaşma, toprak ve diğer mülk 

türlerine sahip olma ve üzerlerinde 
kontrol kurabilme, finansal hizmetler, 
miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi 
konularda ulusal yasalara uygun olarak 
eşit haklara sahip olmaları için reformlar 
yapılması 

5.c Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
ilerletilmesi, kadınların ve kız 

çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri 
için sağlam politikaların ve yasal olarak 
uygulanabilir mevzuatların kabul 
edilmesi ve güçlendirilmesi

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ
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TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 
TÜM KADINLARIN VE 
KIZ ÇOCUKLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ



SKH 6’nın yerel yönetimler için önemi nedir?
Temiz içme suyuna ve sıhhi tesisata erişimin sağlanması genellikle 
yerel yönetimlerin sorumlulukları arasında olup, bu hizmetler etkin bir 
idari yönetişim, doğal kaynakların doğru kullanımı ve başarılı bir kent 
planlaması çerçevesinde sağlanabilir. Söz konusu zorluklar özellikle 
kentsel ve kırsal alanlar arasında ulusaltı düzeyde büyük farklılıklar 
gösterebilmektedir.  

Kentsel alanlarda görülen temel sorun, genellikle gayrıresmi 
yerleşimlerde temel hizmetlere erişim ve özel sektörün yüksek fiyatlı 
veya kalite kontrolünden yoksun su arzından kaynaklanmaktadır.  
Kırsal yerleşimlerde ise suya erişimin  ücretsiz  olabilmesine rağmen,  su  
kaynağına  ulaşımın uzun bir süreçten geçmesi, kaynakların kirlenmiş 
olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.  

Yerel yönetimler çevre koruma önlemleri ve sürdürülebilir katı atık 
yönetimi vasıtasıyla su kalitesini artırmaya yönelik rol üstlenenebilirler.  

Entegre su kaynakları yönetimi, planlama ve çevresel politikalarda 
sınır hatları üzerinde bulunan belediyeler ve bölgeler arasında yatay 
işbirliğini gerektirir. Yerel yönetimler yoksul semtlerde yaşayan kesim de 
dahil olmak üzere tüm toplumu, su ve sanitasyon yönetimi konusunda 
katılımcı bir yapıya teşvik edecek ideal bir konumdadır.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı  • İklim Değişikliği • Habitat III

Bu hedef,  herkes  için  temiz  içme  suyuna  erişim  ve  yeterli  sıhhi  
tesisat  mevcudiyeti sağlanması ile ilgilidir. 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

6.1   2030’a kadar herkesin güvenilir ve 
erişilebilir içme suyuna evrensel ve 

eşit biçimde ulaşımının güvence altına 
alınması 

6.2 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik 
ve sıhhi koşullara eşit biçimde 

erişiminin sağlanması ve kadınların, kız 
çocuklarının ve kırılgan durumda olan 
kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek 
kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona 
erdirilmesi

6.3 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp 
boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı 

kimyasalların ve maddelerin salınımını en 
aza indirgeyerek, arıtılmamış atıksu oranını 
yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli 
tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde 
artırarak su kalitesinin yükseltilmesi 

6.4 2030’a kadar etkili su kullanımının 
tüm sektörlerde büyük ölçüde 

artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için 
sürdürülebilir tatlısu tedariğinin sağlanması 
ve su kıtlığından muzdarip kişi sayısının 
önemli ölçüde azaltılması  

6.5 2030’a kadar uygun görüldüğünde  
işbirliği yolu ile her düzeyde entegre 

su kaynakları yönetiminin uygulanması  

6.6 2020’ye kadar dağları, ormanları, 
sulak alanları, nehirleri, yer altı 

su tabakasını ve gölleri kapsayan su 
ekosistemlerinin korunması ve eski haline 
getirilmesi 

6.b Su ve sıhhi tesisat yönetiminin 
geliştirilmesi sürecine yerel 

toplulukların katılımının desteklenmesi  ve 
güçlendirilmesi

SKH 06
İLGİLİ
BKH

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN 
SAĞLANMASI
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“HERKES İÇİN YETERLİ SU VE 
SIHHİ TESİSAT MEVCUDİYETİNİN 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNİN 
SAĞLANMASI”



SKH 7’nin yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel yönetimler çoğu zaman, toplumdaki kırılgan grupların uygun 
maliyetli enerjiye erişimindeki boşlukları tespit etmek için ideal 
konumdalardır.

Yerel yönetimler enerji  verimliliği  konusuna,  devlet  daireleri,  
okullar  ve  benzeri  kamu kurumları için yeşil binalar ve yeşil enerji 
kaynaklarının tedariğine yatırım yaparak ve tedarik uygulamalarına 
sürdürülebilirlik ile ilgili kriterler ekleyerek katkıda bulunabilirler. 
Bu girişimler ayrıca enerjiye yapılan kamusal harcamalarının da 
azalmasına katkı sağlayacaktır. 

Kentlerdeki “akıllı şehir “ uygulamalarının yanı sıra yerel ulaşım ve 
kentsel planlama politikaları da enerji verimliliği ve karbon salınımı 
sorunlarının giderilmesinde etkili olabilecektir.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı  •İklim Değişikliği • Habitat III

Bu hedef, herkesin yeşil enerjiye erişiminin güvence altına alınması 
ile ilgilidir.

SKH 07
İLGİLİ
BKH

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

7.1  2030’a kadar uygun fiyatlı, 
güvenilir ve modern enerji 

hizmetlerine evrensel erişimin 
sağlanması

7.2 2030’a kadar yenilenebilir 
enerjinin  küresel  enerji 

kaynakları içindeki payının 
önemli ölçüde artırılması 

7.3 2030’a kadar küresel 
enerji verimliliği ilerleme 

oranının iki katına çıkarılması 

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
SAĞLANMASI

7

“HERKES İÇİN UYGUN FİYATLI, 
GÜVENİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
MODERN ENERJİYE ERİŞİMİN 
SAĞLANMASI”



SKH 8’in yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel yönetimler bölgelerimize has kaynakları ve fırsatları 
değerlendiren yerel ekonomik kalkınma stratejileri aracılığıyla, 
tabandan tavana yükselen büyümeyi ve istihdamı teşvik edebilirler. 

Yerel yönetimler ayrıca çocuk işçiliği tehlikesi altındaki çocukların 
nüfusunu belirleyip, eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilirler. 
Ayrıca, yerel yönetimler kayıt dışı sektörlerle kuracağı çeşitli işbirlikleri 
aracılığı ile buralardaki  çalışma  koşullarının ve sosyal güvenlik 
mekanizmalarının iyileştirilip, gerekli noktalarda bahse konu sektörleri 
kayıtlı hale getirmeye teşvik edebilirler.

Yerel yönetimler ayrıca güvenli ve güvenceli çalışma ortamları ile 
eşit işe eşit ücret politikası uygulamaları ile örnek teşkil edebilirler. 
Bu uygulamalar aynı zamanda özel ve üçüncül sektörlerle çalışırken 
kullanılan tedarik koşullarıyla birleştirilebilir.

Ayrıca yerel yönetimler, bölgelerimizdeki turizmin fayda ve 
maliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu sektördeki faaliyetlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında topluluklarla birlikte çalışmak için 
ideal konumdadır. 

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
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Bu  hedef,  herkes  için  yeterli  iş  imkanlarının  ve  ekonomik  
fırsatların  oluşturulması ile ilgilidir. 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

8.3 Üretim faaliyetlerinin, insana 
yakışır istihdam oluşturmanın, 

girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin 
desteklendiği kalkınma odaklı 
politikaların desteklenmesi ve finansal 
hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 
kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik 
edilmesi  

8.5 2030’a kadar gençler ve engelliler 
de dahil tüm kadınların ve 

erkeklerin tam ve üretken istihdama 
ve insana yakışır işlere erişimlerinin 
sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin 
tam olarak benimsenmesi  

8.6 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim 
görmeyen gençlerin oranının 

önemli ölçüde azaltılması

8.7 Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, 
modern köleliği ve insan ticaretini 

sona erdirmek ve çocukların askere 
alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da 
dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin 
yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını 
güvence altına almak için acil ve etkili 
önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk 
işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

8.8 Çalışanların haklarının korunması 
ve özellikle kadın göçmenler başta 

olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz 
işlerde çalışan insanlar dahil bütün 
çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının 
oluşturulması 

8.9 2030’a kadar istihdam oluşturan, 
yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden 

sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için 
politikalar oluşturulması ve uygulanması 

SKH 08
İLGİLİ
BKH

AŞIRI YOKSULLUĞUN VE AÇLIĞIN 
ORTADAN KALDIRILMASI

1

“KESİNTİSİZ, KAPSAYICI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK 
BÜYÜMENİN, TAM VE ÜRETKEN 
İSTİHDAMIN VE HERKES İÇİN İNSANA 
YAKIŞIR İŞLERİN DESTEKLENMESİ.”



SKH 9’un yerel yönetimler için önemi nedir?
Bölgesel yönetimler ve büyükşehir yönetimleri, kentsel alanlara 
hizmet etmek ve bu bölgeleri çevre bölgelere bağlayacak 
altyapıların sunumunda ve devamlılığında önemli bir role sahiptir. 

Yerel yönetimler,  yerel kaynakları, ihtiyaçları ve pazarları göz 
önünde bulundurarak,  kendi yerel ekonomik kalkınma stratejileri 
arasına küçük ölçekli sanayiyi teşvik edebilirler.

Yerel yönetimler, bölgelerimizdeki bilişim ve haberleşme 
teknolojilerine erişimin yanı sıra internete erişimdeki  boşlukları  
da  tanımlayarak,  kütüphane  ve  benzeri  kamusal  alanlarda  
hizmet sunumu gibi faaliyetlerle bu boşlukları kapatacak köprüler 
oluşturabilirler.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III  
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi  
•İklim Değişikliği

Bu hedef, herkesin kendilerini dünyanın kalanına bağlayacak 
altyapıya erişimlerinin sağlanması ile ilgilidir. 

SKH 09

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

9.1  Herkes için uygun fiyatlı ve 
eşitliğe dayalı ekonomik 

kalkınmayı ve insanların esenliğini 
desteklemek için bölgesel ve sınırlar 
arası altyapıyı kapsayan kaliteli, 
güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı 
altyapıların oluşturulması

9.3 Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerdeki küçük ölçekli 

sanayi işletmelerinin ve diğer 
işletmelerin uygun koşullu krediyi 
de kapsayan finansal hizmetlere 
erişimlerinin ve değer zincirlerine 
ve piyasalara entegrasyonlarının 
artırılması

9.C Bilgi ve haberleşme 
teknolojilerine erişimin 

önemli ölçüde artırılması ve 2020 
yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde 
evrensel ve uygun maliyetli internet 
erişiminin sağlanmasına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi

İLGİLİ
BKH

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN 
SAĞLANMASI

7

“DİRENÇLİ ALTYAPILARIN 
İNŞASI, KAPSAYICI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SANAYİLEŞMENİN 
DESTEKLENMESİ 
VE YENİLIKÇİLİĞİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ”

AŞIRI YOKSULLUĞUN 
VE AÇLIĞIN ORTADAN 
KALDIRILMASI



AŞIRI YOKSULLUĞUN 
VE AÇLIĞIN ORTADAN 
KALDIRILMASI

1

SKH 10’un yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel yönetimler ülkelerdeki eşitsizliklerin azaltılması konusunda 
anahtar bir role sahiptirler. Yerel kaynakların en yoksul bölgelerdeki yerel 
yönetimlere yönlendirilmesi, yoksulluk ve dışlanmanın tanımlanması ve 
mücadele edilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Yerel yönetimlerin,  yerel düzeyde siyasal katılım ile ilgili özel bir rolü 
vardır. Azınlıkların ve geçmişten bu yana düşük temsiliyete sahip 
grupların kamusal karar alma süreçlerine ve kamusal görevlerde yer 
almak üzere ilgili pozisyonların seçimlerine katılımları yerel yönetimler 
tarafından teşvik edilebilir. 

Yerel yönetimler ayrıca kendi kurumlarında, faaliyetlerinde, mal ve 
hizmet tedarik koşullarında eşitlik ilkesini gözeterek, ayrımcılık karşıtı 
uygulamalarla örnek teşkil edebilirler.  Ayrıca kamu  hizmetlerinin  
ayrımcılık yapılmadan sunulması, yerel yönetimlerin bir diğer 
sorumluluğudur.

Yerel yönetimler ayrıca mali politikalarına dereceli vergilendirmeyi dahil 
edebilir ve bölgelerindeki yoksul hanelerin iş fırsatlarını ve gelirlerini 
artırmaya yönelik yerel bütçeler oluşturabilirler.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı  • Habitat III • Pekin +20

Bu hedef,   en   zengin   nüfusla   en   yoksul   nüfusun   arasındaki   
eşitsizliğin azaltılması ile ilgilidir.

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

10.1 2030’a kadar nüfusun 
tabandaki %40’ı içinde 

bulunan kesimine ait gelirin ulusal 
ortalamadan daha yüksek bir 
oranda, devamlı olarak artmasının 
ve bu artışın sürdürülebilirliğinin 
sağlanması

10.2 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, 
engellilik durumuna, ırka, 

etnik kökene, dine, ekonomik ya 
da başka bir statüye bakılmaksızın 
herkesin güçlendirilmesi ve 
sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan 
kapsayıcılığın desteklenmesi 

10.3 Ayrımcılığa dayalı 
yasaların, politikaların 

ve uygulamaların ortadan 
kaldırılması ve bu bağlamda 
uygun mevzuatın, politikaların 
ve eylemlerin desteklenmesi 
yoluyla eşit fırsatların sunulması ve 
eşitsizliklerin azaltılması 

10.4 Özellikle mali politikalar, 
ücret ve sosyal koruma 

politikaları olmak üzere, politikaların 
benimsenmesi ve eşitliğin giderek 
daha çok sağlanması

10.7 Planlı ve iyi yönetilen göç 
politikalarının uygulanması 

ile insanların sistemli, güvenli, düzenli 
ve sorumlu göç hareketlerinin ve yer 
değiştirmelerinin kolaylaştırılması 

SKH 10
İLGİLİ
BKH

“ÜLKELERİN KENDİ İÇLERİNDE 
VE ARALARINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN 
AZALTILMASI” 



ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
SAĞLANMASI

7

Bu hedef, 2015 sonrası gündemin üzerimize düşen kısmını 
gerçekleştirebilmemiz için belediye başkanlarını ve şehir 
yönetimlerini göreve çağırmaktadır.

Güney yarım küredeki bir çok şehrin hızlı kentleşmesi, 
gecekonduların artmasına yol açmıştır. Şehir yönetimleri, 
yoksul mahallelerin büyümesini önleyici stratejik kentleşme 
planları hazırlamalı ve bu mahallelerdeki koşulları iyileştirmek 
ve temel hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için mahalle 
sakinleri ile işbirliği içinde hareket etmelidirler.  Dünyanın 
en zengin şehirlerinde bile düşük maliyetli  konutlara  erişim  
sorunu  yaşanmaktadır.  Şehir yönetimleri arazi ve  konut 
pazarlarını denetlemeli ve en yoksul sakinlerinin konut 
haklarını güvence altına almalıdır.

Şehir yönetimleri yol güvenliğini artırmak ve emisyon 
miktarlarını azaltmak için kentsel alanlarda toplu taşımayı 
teşvik etmelidir. Aynı zamanda yerel yönetimlerin bir diğer 
görevi de vatandaşlara parklar, meydanlar  ve bahçeler gibi 
güvenli ve yeşil kamusal alanlar sağlamaktır.

Hızlı küresel kentleşme bağlamında, kentsel yayılmanın ve 
ayrışmanın önlenmesi, şehirdeki karbon emisyonlarının 
azaltılması için katılımcı kentsel planlama her zamankinden 
daha fazla önemlidir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
odaklı sürdürülebilir katı atık yönetimi, şehirlerin çevresel 

etkilerinin azaltılmasında da hayati önem taşımaktadır. 

Birçok şehir zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Soyut ve 
somut kentsel kültürel mirasların belirlenmesi, tanımlanması 
ve gelecek nesiller için korunması yerel yönetimlerin asli 
görevleri arasındadır. 

Özellikle kıyıda yer alanlar başta olmak üzere birçok şehir, 
iklim değişikliğinin etkilerini yaşamaktadır. Yerel yönetimler 
tarafından, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesi ve bölgelerinde yaşayan en kırılgan 
durumdaki grupların doğal afetlerin etkilerinden korunması 
için harekete geçmeleri hayati bir önem taşımaktadır. 

Son olarak, hiç bir şehrin kendi başına bir ada olmadığını 
biliyoruz.  Kent yönetimleri, şehirlerinin ihtiyacı olan besinleri 
ve doğal kaynakları sağlayan kırsal bölgelerle uyum içinde 
yaşayabilmesi için kırsal ve bölgesel muadilleri ile işbirliği 
içinde olmalıdır.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III •İklim Değişikliği
• 2015- 2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi  
• Kültür için Gündem 21

Bu hedef, şehirlerin kentselleşen dünyadaki sürdürülebilir 
kalkınma faaliyetlerinin merkezine konumlandırılması ile ilgilidir.

SKH 11
İLGİLİ
BKH

ŞEHİRLERİN VE İNSAN 
YERLEŞİMLERİNİN KAPSAYICI, 
GÜVENLİ, DAYANIKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE 
GETİRİLMESİ”

SKH 11’in yerel yönetimler için önemi nedir?



11.6 2030’a kadar hava kalitesine ve 
belediye atık yönetimi ve diğer 

atık yönetimlerine özel önem gösterilerek 
kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel 
etkilerinin azaltılması

11.7 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı 

ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamusal alanlara 
evrensel erişimlerinin güvence altına alınması

11.a Ulusal ve bölgesel kalkınma 
planlarını güçlendirerek kentsel, 

kent çevresindeki ve kırsal  alanlar arasındaki 
olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel 
bağlantıların desteklenmesi 

11.b 2020’ye kadar kapsama, kaynak 
etkinliği, iklim değişikliğine uyum 

ve afetlere karşı dayanıklılık konularına 
yönelik entegre politikaları benimseyen ve 
uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 
sayısının önemli ölçüde artırılması ve 2015-
2030 Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve 
Eylem Planı doğrultusunda bütüncül bir afet 
risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve 
uygulanması

11.c En az gelişmiş ülkelerin finansal 
ve teknik yardım aracılığı ile 

yerel malzemeler kullanarak sürdürülebilir 
ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin 
desteklenmesi

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ ALT HEDEFLER

11.1  2030’a kadar herkesin yeterli, 
güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve 

temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve 
gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi 

11.2 2030’a kadar özellikle kırılgan 
durumda olan kişilerin, kadınların, 

çocukların, engellilerin ve yaşlıların 
ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, 
yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle 
toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi ile 
herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve 
sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin 
sağlanması 

11.3 2030’a kadar bütün ülkelerde 
kapsayıcı ve sürdürülebilir 

kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, 
entegre ve sürdürülebilir insan 
yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi 
için kapasitenin güçlendirilmesi

11.4 Dünyanın kültürel ve doğal 
miraslarının korunmasına yönelik 

çabaların artırılması

11.5 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan 
durumdaki insanların korunması 

temel alınarak su ile ilgili olanları da 
kapsayan afetler nedeni ile küresel gayrisafi 
yurtiçi hasıla ile ilgili ekonomik kayıpların 
önemli oranda düşürülmesi, ölümlerin ve bu 
afetlerden etkilenen insan sayısının önemli 
ölçüde azaltılması

SKH 11



SKH 12’nin yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel  ve  bölgesel  yönetimler  arazi  yönetimi,  altyapı,  kentsel  planlama,  
eğitim ve  kamusal pazarlar vasıtası ile kısa tedarik zincirlerine destek olup 
ulaşım ve karbon salınımı sorunlarının çözülmesine katkıda bulunabilirler.

Yerel yönetimler sürdürülebilir su/enerji üretim ve tüketimini, kentsel 
planlama ve birim fiyat farklılaştırma mekanizmaları gibi birçok araç 
vasıtasıyla destekleyebilirler. Mal ve hizmet tüketicileri olarak yerel 
yönetimler, ayrıca olası tedarikçilerin atık ve karbon salınım oranlarını göz 
önünde bulunduran tedarik koşulları benimseyebilirler.

Halka en yakın yönetim birimleri olarak yerel yönetimler, sürdürülebilir 
üretim ve tüketim alışkanlıklarının önemi hakkında farkındalık oluşturmak 
ve vatandaşları kendi çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olacak 
bilgi ve araçlarla donatma noktasında etkili olabilecek yerlerdir. 

Yerel ve bölgesel yönetimler, yetki alanlarındaki turizm faaliyetlerinin 
etkilerinin gözlemlenmesi ve bu faaliyetlerin atık ve karbon salınım 
oranlarını artırmadan istihdam olanağı sağlaması ve kültürün tanıtılmasını 
sağladığından emin olmalarına yardımcı olacak araçların geliştirilmesi ve 
benimsenmesinde kilit ortaklar olmalıdır. 

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III • İklim Değişikliği
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

Bu hedef, sadece ihtiyaçlar kadar üretim ve tüketim yaparak 
gezegen üzerindeki etkilerin azaltılması ile ilgilidir.  

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

12.2  2030’a kadar doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetiminin ve 

etkin kullanımının sağlanması

12.3 2030’a kadar perakende ve 
tüketici düzeylerinde kişi 

başına düşen küresel gıda atığının 
yarıya indirilmesi ve hasat sonrası 
kayıplar dahil üretimdeki ve tedarik 
zincirlerindeki gıda kayıplarının 
azaltılması 

12.4 2020’ye kadar üzerinde 
anlaşmaya varılan uluslararası 

çerçevelere uygun olarak kimyasalların 
ve tüm atıkların yaşam döngüleri 
boyunca çevresel olarak sağlam 
biçimde yönetilmesinin sağlanması, bu 
kimyasalların ve atıkların insan sağlığı 
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 
en aza indirgemek için havaya, suya ve 
toprağa karışmalarının önemli ölçüde 
azaltılması

12.5 2030’ a kadar önleme, azaltma, 
geri dönüşüm ve tekrar 

kullanma yoluyla katı atık üretiminin 
önemli ölçüde azaltılması

12.7 Ulusal politikalar ve önceliklerle 
uyumlu, sürdürülebilir kamu 

ihalelerinin teşvik edilmesi

12.8 2030’a kadar her yerde herkesin 
sürdürülebilir kalkınma ile 

bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğa 
ile uyum içinde bir yaşam sürmesinin 
güvence altına alınması

12.b İstihdam oluşturan, yerel kültürü 
ve yerel ürünleri teşvik eden 

sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir 
kalkınma etkilerini denetlemeye olanak 
sağlayan araçların geliştirilmesi ve 
uygulanması

SKH 12
İLGİLİ
BKH

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
SAĞLANMASI  

7

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE 
ÜRETİM KALIPLARININ GÜVENCE 
ALTINA ALINMASI”



SKH 13’ün yerel yönetimler için önemi nedir?
Başta şehirlerdekiler olmak üzere, yerel ve bölgesel yönetimler 
genelde iklim değişikliğinin etkilerine karşı yürütülen çabaların en ön 
safında yer alırlar. 

Toplulukların, özellikle kırılgan grupların korunabilmesi için, yerel 
yönetimlerin iklim değişikliğinden kaynaklanan tehlikeler ve doğal 
afetlerle başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı tabandan başlayan faaliyetlerin 
ve yerel seviyede farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin 
geçmişinde tarihinde birçok yerel lider yer almaktadır.

Kırılgan durumdaki şehirlerde bulunanlar başta olmak üzere 
yerel yönetimlerin, şehirlerin emisyonlarını azaltmak ve çevresel 
travmalara karşı direnci artırmak için iklim değişikliği ile ilgili uyum 
sağlayıcı ve önleyici faaliyetleri şehir ve bölge planlamalarına entegre 
etmeleri zaruridir. 

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı  •Habitat III • İklim Değişikliği  
•2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi  
• Karbon İklim Kayıt Sistemi (cCCR) • Compact of Mayors

Bu hedef, küresel ısınmanın 
sonuçlarıyla mücadele ile ilgilidir.

SKH 13

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

13.1 İklim ile ilgili tehlikelere 
ve doğal afetlere 

karşı dayanıklılığın ve uyum 
kapasitesinin bütün ülkelerde 
güçlendirilmesi

13.3 İklim değişikliği azaltım, 
iklim değişikliğine uyum, 

etkinin azaltılması ve erken uyarı 
konularında eğitimin, farkındalık 
oluşturmanın ve insani, kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi

13.b Kadınlara, gençlere, yerel 
topluluklara ve dışlanmış 

gruplara odaklanarak en az 
gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte 
olan küçük ada devletlerinde iklim 
değişikliği ile ilgili etkili planlama 
ve yönetim kapasitesini artıracak 
mekanizmaların desteklenmesi 

İLGİLİ
BKH

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
SAĞLANMASI  

7

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 
İLE MÜCADELE KONUSUNDA 
ACİLEN EYLEME GEÇİLMESİ”



SKH 14’ün yerel yönetimler için önemi nedir?
Okyanus kirliliğinin yaklaşık %80’i hem kıyı bölgelerinde hem de iç 
bölgelerdeki kara bazlı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.

Dünyanın en büyük şehirlerinden birçoğu kıyı şeridinde yer almakta 
ve birçok kıyı şehri kanalizasyon, endüstriyel sıvı atık ve diğer 
atıksuları kendilerini çevreleyen denizlere boşaltmaktadır.

Fakat okyanusların ve denizlerin korunması sadece kıyı şehirlerinin 
sorumluluğu değildir. Kanalizasyon veya endüstriyel atıkların 
nehirlere dökülmesi gibi sonuçlar meydana getiren nehir havzaları 
yakınlarındaki her faaliyet, okyanuslar üzerinde etkilere sebep 
olacaktır. 

Dünya genelinde, kentsel alanlardan gelen kanalizasyonun üçte 
ikisi göllere, nehirlere ve kıyı sularına işlenmeden boşaltılmaktadır. 
Kentsel temizlik ve katı atık yönetimiyle birlikte bölgesel seviyede 
belediyeler arası işbirlikleri de kıyı şeridi kirliliğinin azaltılması için 
etkili araçlardandır.

Kıyı şehirleri, kıyıların uygun olmayan bölgelerinde yapılaşmayı 
önlemek için uygun planlama ve yapılaşma düzenlemelerinde 
bulunmalıdırlar.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III • İklim Değişikliği  
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 

Bu hedef, okyanus ve sahillerin 
korunması ile ilgilidir.

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

14.1 2025’e kadar özellikle kara 
bazlı aktiviteler başta olmak 

üzere deniz çöpü ve gıda atıklarının 
dökülmesinden kaynaklanan su 
kirliliği de dahil deniz kirliliğinin 
tüm biçimlerinin önlenmesi ve 
önemli ölçüde azaltılması

14.2 2020’ye kadar önemli 
olumsuz etkilerden 

kaçınmak için dirençliliğin 
güçlendirilmesi de dahil olmak 
üzere deniz ve kıyı ekosistemlerinin 
sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, 
korunması ve sağlıklı üretken 
okyanuslara sahip olmak 
için okyanusların eski haline 
dönüştürülmesine yönelik harekete 
geçilmesi

14.5 2020’ye kadar kıyı ve deniz 
alanlarının en az %10’unun 

ulusal ve uluslararası hukuka 
uygun biçimde ve mevcut en 
güncel bilimsel bilgilere dayanarak 
korunması

14.b Küçük ölçekli balıkçıların 
deniz kaynaklarına ve 

piyasalarına erişimlerinin sağlanması

SKH 14
İLGİLİ
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ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 
OKYANUSLAR, DENİZLER VE DENİZ 
KAYNAKLARININ KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI”



SKH 15’in yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel yönetimlerin  -özellikle su, sıhhi tesisat ve katı atık yönetimi 
başta olmak üzere- hizmet sağlayıcılık rolleri, bölgelerindeki nüfusta 
davranışsal değişiklikleri güdümleme yetileriyle birlikte, onları doğal 
kaynak ve habitatların korunması için önemli bir konuma yerleştirmiştir.

Bu konumları yerel yönetimlere özel sektör ve yerel seviyede karmaşık 
entegre su kaynakları yönetiminin sağlanması için elzem olan özel 
sektör ve topluluk arasındaki işbirliklerini koordine etme fırsatını 
tanımaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimler, biyoçeşitliliğin korunması konusunun 
kentsel planlama ve kalkınma politikalarının önemli bir parçası haline 
gelmesini sağlamalıdır. Yerel bilgi birikimleri, sahada “kirleten öder” 
prensibinin benimsenmesini kolaylaştırabilir.

Biyoçeşitliliğin korunması çoğunlukla  belediyeler arasında -örneğin, 
sınırötesi, biyoçeşitlilik ve vahşi yaşam koridorlarının oluşturulmasında- 
işbirliği gerektirmektedir. 

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı  • İklim Değişikliği  
• 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

Bu hedef doğal kaynakların ve doğal hayatın 
korunması ile ilgilidir.

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

15.1 2020’ye kadar özellikle 
ormanlarda, sulak alanlarda, 

dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve 
iç tatlı su ekosistemlerinin uluslararası 
anlaşmalardan doğan yükümlülükler 
doğrultusunda korunmasının, eski 
haline getirilmesinin ve sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması

15.2 2020’ye kadar her tür ormanın 
sürdürülebilir yönetiminin 

sağlanmasının desteklenmesi, 
ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, 
tahrip edilmiş ormanların eski haline 
döndürülmesi, ağaçlandırma ve yeniden 
ormanlaştırmanın küresel olarak önemli 
ölçüde artırılması

15.5 Doğal habitatların bozulmasını 
azaltmak için acil ve kararlı 

biçimde harekete geçilmesi, biyoçeşitlilik 
kaybının durdurulması ve 2020’ye 
kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
olan türlerin korunması ve nesillerinin 
tükenmesinin engellenmesi 

15.9 2020’ye kadar ekosistem ve 
biyoçeşitlilik değerlerinin 

ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma 
süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına 
ilişkin stratejilere ve raporlara entegre 
edilmesi

15.b Sürdürülebilir orman yönetimini 
her düzeyde finanse etmek 

için bütün kaynaklardan elde edilen 
imkanların seferber edilmesi ve 
gelişmekte olan ülkelere koruma ve 
yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu 
tür bir yönetim geliştirmeleri için yeterli 
teşvikin sunulması

SKH 15
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“KARASAL EKOSİSTEMLERİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMININ 
KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE 
DESTEKLENMESİ, ORMANLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ, ÇÖLLEŞME 
İLE MÜCADELE, KARASAL BOZULMANIN 
DURDURULMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ VE 
BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBININ ENGELLENMESİ”



SKH16’nın yerel yönetimler için önemi nedir?
Bu hedef, yerel yönetimlerin vatandaşlara daha etkili ve hesap 
verebilir kuruluşlar olmaları için çağrı yapmaktadır. Hedefin 
gerçekleştirilebilmesi için, yerel yönetimlerin halkın bilgiye 
erişimini artırması ve yolsuzlukla mücadelesi zaruridir.

Yerel yönetimler onlarca yıldır katılımcı bütçeleme ve planlama 
süreçleri gibi yeni katılımcı karar alma biçimlerini deneyimlemede 
öncü rol üstlenmişlerdir.  Bu hedefe ulaşılması, yerel yönetimler 
tarafından bu çabaların genişletilmesi ve hiçbir grubu 
ötekileştirmeksizin tüm mevcut topluluklara karşı daha duyarlı 
olunmasını gerektirmektedir. 

Giderek kentleşen bir dünyada, küresel barış ve güvenlik yolunda 
kentsel alanlarda şiddetin azaltılması, gün geçtikçe daha da fazla 
önem kazanacaktır.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III

Bu hedef, bireylerin güvenliğinin ve devletlerin verimli 
ve adil işlemelerinin sağlanması ile ilgilidir.

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

SKH 16

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
İÇİN BARIŞÇIL VE KAPSAYICI 
TOPLUMLARIN DESTEKLENMESİ, HERKES 
İÇİN ADALETE ERIŞİMİN SAĞLANMASI VE 
HER DÜZEYDE ETKİLİ, HESAP VEREBİLİR VE 
KAPSAYICI KURUMLARIN İNŞASI.”

16.1  Her yerde, şiddetin her 
biçimini ve şiddete dayalı 

ölümlerin oranını önemli derecede 
azaltmak

16.5 Yolsuzluk ve rüşveti her 
biçimiyle büyük ölçüde 

azaltılması

16.6 seviyedeki her kurumun 
şeffaflığının, verimliliğinin 

ve hesap verebilirliğinin artırılması

16.7 Her seviyede kapsayıcı,   
duyarlı,   katılımcı   

ve   temsili   karar   alma   
mekanizmalarının benimsenmesi

16.10 Halkın bilgiye erişiminin 
sağlanması,  ulusal 

yasalar ve uluslararası anlaşmalar 
dahilinde temel haklarının 
korunması



SKH 17’nin yerel yönetimler için önemi nedir?
Yerel vergilendirme ve gelir üretimi, sürdürülebilir kalkınma için 
gerekli finansmana katkıda bulunmalıdır.

Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun sonlandırılması yolunda 
karşılaşılan birçok soruna çözüm sunacak uyum politikaları, ancak 
yerel seviyede geliştirilebilir.

Yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum 
arasındaki ortaklıkların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ideal 
yerlerdir. 

Yerel yönetimler yaklaşık  bir  asırdır   uluslararası  belediyecilik 
hareketi  çerçevesinde  birbirleriyle  işbirliği halindedir; ki bu da 
yerel yönetimlerin uluslararası masada yer almaya hazır olduklarının 
habercisi sayılabilir.

Güvenilir yerel verilerin mevcudiyeti, alt ulusal seviyede ilerleme 
seviyelerindeki farklılıkların gözlenmesi ve kaynakların hiç bir 
bireyin göz ardı edilmeden kullanılması için önemli araçlardır.

İLGİLİ DİĞER ULUSLARARASI GÜNDEMLER
• Kalkınma Finansmanı • Habitat III

Bu hedef,  küresel  seviyede  işbirliği  halinde  çalışılarak SKH’lerin  
ve 2015 sonrası gündemin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. 

YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ 
ALT HEDEFLER

17.1 Vergi ve diğer gelirlerin toplama 
yetisinin güçlendirilmesi için 

gelişmekte olan ülkelere uluslararası 
destek sağlanması yolu ile yurt içi kaynak 
seferberliğinin güçlendirilmesi 

17.14 Sürdürülebilir kalkınma için politika 
tutarlılığının geliştirilmesi

17.16  Başta gelişmekte olan ülkeler 
olmak üzere, tüm ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, 
uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları 
seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı 
ortaklıklar tarafından tamamlanan 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel 
Ortaklıkların çoğaltılması

17.17 Ortaklıkların deneyim ve kaynak 
sağlama stratejileri paydasına 

dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum 
ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

17.18  2020’ye kadar gelir, yaş, ırk, 
etnik köken, göçmenlik durumu, 

engellilik, coğrafi konum ve ulusal 
bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre 
ayrılan kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilerin 
elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak 
için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte 
olan küçük ada devletlerini kapsayan 
gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite 
geliştirme desteğinin artırılması

17.19 2030’a kadar gayrisafi yurtiçi 
hasılayı tamamlayıcı nitelikteki 

sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine 
yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut 
girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve 
gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite 
geliştirme çabalarının desteklenmesi 

SKH 17
İLGİLİ
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KALKINMA İÇİN 
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“UYGULAMA ARAÇLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR   
KALKINMA İÇİN KÜRESEL   
ORTAKLIKLARIN CANLANDIRILMASI”



BÜTÜN SKH’LER YERELDİR:
HABITAT III KAPSAMINDA 
BİR FAALİYET GÜNDEMİNE 
DOĞRU

NEW YORK 27 EYLÜL 2015
KÜRESEL GÖREV GÜCÜ ETRAFINDA TOPLANAN 
YEREL YÖNETİM AĞLARININ TEMSİLCİLERİ 
TARAFINDAN AÇIKLANAN BİLDİRİ 



2012-2015 yıllarında Küresel Görev Gücü tarafından 
yapılan beyanlar, özellikle sürdürülebilir kentleşmenin 
başlı başına bir hedef sayılması ile ilgili tüm ana gruplar 
ile vardığımız fikir birliği, Küresel Yerelleşme İstişare 
sürecinden çıkan tavsiyeler, Kentsel Kampanya altında 
yürüttüğümüz çalışmalar, Lyon İklim ve Bölgeler 
Deklarasyonu’nu temel alarak;

Sizlerle – hizmet ettiğimiz vatandaşlar, 
uluslararası toplum, işbirliği içinde olduğumuz 
kuruluşlar ve hükümetlerimize aşağıdaki vaat 
ve fikirlerimizi iletmek istiyoruz:  

İnsan hayatı, bölgelerde güvence altındadır
Şehirler ve bölgeler, kadınlar ile erkeklerin, kız ve 
erkek çocukların yaşadıkları, yaşamlarını kurdukları 
ve hayallerini gerçekleştirdikleri yerlerdir. Yoksulluk 
ve eşitsizlik buralarda çözülebilir, sağlık ve eğitim 
hizmetleri burada verilir, ekosistemler korunur, insan 
haklarının güvence altına alınması gereken yerler de 
burasıdır.  

Bütün SKH’lerinin gerçekleştirilmesi için yerel 
katılım gerekir 
Bizler, dünyanın her yerinden yerel ve bölgesel liderler 
olarak, tüm hedeflerin yerelde gerçekleştirilmesine 
yönelik çaba göstermekle birlikte, özellikle SKH 11 
sürdürülebilir kalkınmaya ve SKH 16 kapsayıcı ve 
sorumlu kurumlar hedefleri üzerine odaklandık. Yeni 
Kentsel Gündem, hayalini kurduğumuz dünyanın 
kurulmasını tetikleyecek ortak harekete geçişi 
sağlayacaktır. Tüm SKH’lerin gerçekleştirilmesinde 

yerel düzeyde eylem ve faaliyet şarttır. Biz, halktan 
gücünü alan yerel yöneticiler, tüm SKH’lerin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmakla yükümlüyüz.

2030 Gündemi, yerel ve bölgesel yönetimlerin aktif 
katılımı ile gerçekleşen küresel istişare ve diyalogun 
ürünüdür. Küresel hedeflere ulaşılmasında yerel ve 
bölgesel yönetimlerin hayati rolünü kabul etmek 
bizlere, ortak insani değerler doğrultusunda yerel 
paydaşları harekete geçirme ve yeni ortaklıklar kurma 
imkanı verecektir.  
Planların hayata geçirilmesi aşamasında, tanımlama ve 
uygulama safhalarında yerel yönetimler  ve kurumların 
eli güçlendirilmelidir. Yerel yönetimlerin taleplerinin 
karşılanması, planlama ve çözüm uygulama süreçlerini 
yürütecek yöntem ve kapasiteye sahip olmaları 
gerekir. Yerel yönetimler arasında eş düzeyde iletişim, 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde etkili bir 
yoldur. Tüm dünyadan yönetimlerin benzer sorunlarla 
karşılaşmasından dolayı çözümleri de dün devletler 
tarafından birlikte bulunmalıdır. 

Vatandaş sürücü koltuğunda 
Vatandaşların geleceğini etkileyen kararlarda 
katılımlarını sağlamak zorundayız. Etkili, sorumlu 
ve şeffaf kurumlar, her seviyede ilgili, kapsayıcı 
ve katılımcı karar alma mekanizmalarının hayata 
geçirilmesinde, önceliklerin belirlenmesi ve uygulama 
için açık kurumsal çerçeveler, güçlü idare ve planlama 
kapasitesi, katılımcı mekanizmalar ve her seviyede 
yönetimle yerel toplum arasında düzenli mali görüş 
alışverişi tesis edilmelidir. Demokrasiyi güçlendirmek 
amacı ile tamamlayıcılık ve bölgesel birleşme teşvik 
edilmeli, sivil toplum ve diğer paydaşlarla özel sektör 
arasında sağlam işbirlikleri kurulmalıdır.

Kaynak ve yatırımlar adil dağıtılmadan başarı 
olmaz
Şehir ve bölgelerde temel hizmetlerin sunulması ve 
yeterli altyapının inşası, eşitsizliklerin giderilmesi, yerel 
ekonomilerin güçlendirilmesi, kalkınmanın itici gücü 
olarak kültürün tanıtımı, iklim değişikliğinin etkileri 
ile mücadele, bundan sonraki 30 yılda özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerin nüfusuna yeni eklenecek 

Belediye başkanları, bölgesel 
yönetimlerin başkanları ve kurumların 
yetkili temsilcileri olarak bizler, New 
York’ta 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi’nin kabulü ve Hedef 11 ile Hedef 
16’ya ulaşılmasında yerel yönetimlerin 
üstlenmesi gereken rollerin vurgulanması 
için toplandık. 

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER YENİ KALKINMA GÜNDEMİNİ KUTLUYOR 



2,5 milyar insanı barındıracak şehirlerin inşasının 
muazzam miktarda kamu ve özel yatırım gerektirdiğini 
biliyoruz. Şehirler öz kaynaklarını kullanma ve mali 
kaynaklara ulaşma avantajları sayesinde kendi kendini 
finanse edebilmelidir. Bu nedenle tüm vatandaşlar, 
yerel ve uluslararası şirketler de dahil olmak 
üzere ulusal ve yerel vergilerden paylarına düşeni 
ödemelidirler. Yerel yönetimler ayrıca özel sektör 
ve yerel toplumla yeni finansman mekanizmalarına 
ulaşabilmelidir. Yine de özellikle az gelişmiş ülkelerde 
kamu finansmanı, temel hizmet ve altyapının 
finansmanda kritik konumdadır. Sonuç olarak ulusal 
kaynakların bölgeler arasında eşit dağıtılmasını, az 
gelişmiş ülkelerde temel hizmetlerin sunulmasını 
destekleyecek kalkınma yardımlarının daha etkili 
dağıtılması da gerekmektedir. 
Belediyeler ve diğer yerel otoritelerin kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve 2030 Gündemi’nin uygulanmasına 
dair yöntemler içeren Addis Ababa Eylem Planı’nda 
belirtilen alt ulusal finansman mekanizmalarına 
odaklanmak amacı ile uluslararası işbirliğinin 
arttırılması için tüm çabamızı göstermeyi taahhüt 
ediyoruz. Tüm ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet 
gösteren yönetimlerin bu taahhüde azami katkıda 
bulunmalarını bekliyoruz.

Dayanışma, saygınlık ve barış
2030 Gündemi’nin bireylere kendi tercihlerini 
ifade edebilecekleri ve yaşayabilecekleri bir ortam 
sağlayacağına ve onları topluma karşı sorumluluklarını 
ve davranışlarının sonuçlarının farkında olmaya 
yönlendireceğine inanıyoruz. Bu ancak vatandaşlar ile 
yönetim arasındaki mesafenin aşılması ile mümkün 
olabilir. Anlayış, hoşgörü ve sürdürülebilir barışa 
yönelik diyalog geliştirerek insanlar ve yönetimler 
arasında güven tesis edilmelidir. 
Vatandaşlar yaşadıkları şehir ve bölgenin tek başına 
varolmadığını, küresel değişikliklerden, özellikle 
çevresel faktörlerden etkilendiğinin farkındadırlar. 
Yeni vatandaşlık algısı, güçlü bir küresel boyuta sahip 
olup insan kaderini etkilemekte ve kaynağını yerelden 
almaktadır. Kültürel çeşitliliğe, birliğe, en alttan en 
üste kadar sorumluluğa dayalı toplumlar oluşturmak, 
beraberlik ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. 
Sürdürülebilirlik hedefleri tutturulmak isteniyorsa, 
dünyanın her yerinde toplumsal krizleri çözmede bu 

tip toplum yapısı faydalı olacaktır. 

Hedeflerden faaliyete; gündemin 
yerelleştirilmesi 
2030 Gündemi’ni yerel seviyede politikalara ve somut 
faaliyetlere dönüştürmeliyiz. Bölgelerimizin yönetimini 
iyileştirmek, birbirimize ilham vermek ve birbirimizi 
devamlı eğitmek için yorulmaksızın çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu hususlar, 2030 Gündemi’nin 
takip ve değerlendirmelerinin yapılmasında, kentsel 
gelişmelerin gözlemlenmesinde kritik öneme sahiptir.  

Yerel liderlerle yeni işbirlikleri
Yerel yönetimler öncülüğünde uluslararası kurumlar, 
akademisyenler ve ilgili paydaşlarımızı bize 
katılmaya, karar alma aşamasında yeni işbirlikleri 
kurmaya çağırıyoruz. 

Bizler bugün New York’ta toplanan 
yerel ve bölgesel liderler, 2030 Kentsel 
Gündemi’nin başarısına kendimizi 
adamış olarak sizleri, paydaşların daha 
geniş katılımı ile yenilenmiş BM Sistemi 
içinde yeni Küresel Yönetişim Mimarisi 
oluşturmaya, yerel ve bölgesel yönetimleri 
hükümet paydaşları olarak tanımaya 
çağırıyoruz. 



Dr. Kadir Topbaş, Istanbul B. Başkanı, UCLG Başkanı · Sn. Ilsur Metshin, Kazan B. 
Başkanı, UCLG Eş-Başkanı · Sn. Kgosiento David Ramokgopa, Tshwane Yetkili B. Başkanı 
· Sn. Fatimetou Abdel Malick, Tevragh-Zeina B. Başkanı, REFELA Başkanı · Rev. Mpho 
Moruakgomo, Botswana Association of Local Authorities (BALA) Başkanı , UCLG 
Başkan Yardımcısı , CLGF Ofisi Üyesi · Sn. Michèle Sabban, Île-de-France bölgesi Kurul 
Üyesi, FMDV Başkanı, R20 Başkanı · Sn. Khalifa Sall, Dakar B. Başkanı, UCLGA Başkanı · 
Illiza Binti Saaduddin Djamal, Banda Aceh B. Başkanı · Sn. Berry Vrbanovic, Kitchener 
B. Başkanı, UCLG Sayman Yardımcısı · Sn. Célestine Ketcha Courtes, Bangangté B. 
Başkanı , UCLG Kalkınma İşbirliği Savunucusu · Sn. Thabo Manyoni, Mangaung B. 
Başkanı, SALGA Kurul Başkanı · Mr. Mpho Nawa, Batı Rand Bölge Belediyesi Yetkili B. 
Başkanı, SALGA Kurul Başkan Yardımcısı · Sn. Ronan Dantec, Nantes Kurul Üyesi, Loire-
Atlantique Bölgesi Senatörü, UCLG İklim Değişikliği Sözcüsü · Sn. Bernard Soulage, 
Başkan Yardımcısı, Fransa Rhône-Alpes bölgesi · Sn. Paúl Carrasco, Azuay Eyalet Başkanı, 
President of FOGAR · Sn. Gustavo Petro Urrego, Bogotá, Colombia B. Başkanı · Sn. Parks 
Tau, Johannesburg B. Başkanı, Metropolis Post-2015 Summit Başkan Yardımcısı, C40 
Kumanda Komite Üyesi · Sn. Pam O’Connor, Santa Monica Kurul Üyesi, ICLEI Kuzey 
Amerika Kürsüsü · Sn. Mireia Cañellas, Sürdürülebilir Kalkınma Müdürü, Katalonya 
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YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM ÜYELERİ

BÜTÜN SKH’LER YERELDİR:
HABITAT III KAPSAMINDA BİR FAALİYET GÜNDEMİNE DOĞRU 

TAKDİM EDENLER:





UCLG tarafından İngilizce olarak 
hazırlanan bu yayın, UCLG-MEWA 
tarafından Türkçe’ye kazandırılarak, 
WALD tarafından finanse edilen 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi” 
kapsamında basılmıştır.
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