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SUNUŞ

Değerli Yerel Yönetim Dostları,

Kentlerimiz için referans olacak bir yayını daha, çalışma dillerimiz olan Arapça, İngilizce ve Türkçeye 
kazandırıp bölgemize sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  Elinizde bulunan bu yayın ile hem 2036’ya 
kadar kentlerin yol haritasını belirleyecek olan Yeni Kentsel Gündem’i, hem de bu gündemi yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde başarıya ulaştırma amacıyla UCLG Dünya Teşkilatı tarafından hazırlanan Bogota 
Taahhüdü ve Eylem Gündemi’ni okuyabileceksiniz.  

2016 yılında Kito, Ekvator’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme 
Konferansı’nın (Habitat III) en önemli çıktısı olan Yeni Kentsel Gündem, önümüzdeki dönemin sürdürü-
lebilir kentleşmeye ve konuta dair gündemini belirleyen önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın çok paydaşlı bir sorumluluk gerektirdiğinin altını çizen belge, aynı zamanda 
yeni bir kentsel paradigmayı da ortaya koymaktadır. Temeline ‘Kent Hakkı’ yaklaşımını alan katılımcı 
ve sürdürülebilir bir kalkınmanın inşasını mümkün kılacak bu paradigma, şüphesiz, geleceğin kapsayıcı 
şehirlerini oluşturma adına da önemli bir zemin sunacaktır. Özellikle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’nin (SKH) tamamlayıcısı olarak nitelendirebileceğimiz Yeni Kentsel Gündem, 17 hedef arasından 
“şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınmasını” merkezine 
alan 11. Hedef’e de atıf yapmaktadır. SKH ile de ilintili olan Yeni Kentsel Gündem’in hızlı bir şekilde uy-
gulamaya konması, kentlerimizde arzu ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşılması adına kritik bir adımdır.  
Bu noktada, UCLG Dünya Teşkilatı, 11. Hedef için oynadığı savunuculuk rolünün yanı sıra, hazırladığı 
Bogota Taahhüdü ve Eylem Gündemi ile de önemli bir yol haritası çizmektedir. 

Adını UCLG’nin 2016 yılında 5. Kongresini gerçekleştirdiği şehirden alan Bogata Taahhüdü ve Eylem 
Gündemi; 2030 Şehirleri Manifestosu temelinde, Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi Dördüncü Küre-
sel Raporu (GOLD IV) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü çerçevesinde gerçekleştiri-
len müzakereler sonucunda oluşturulan bir uygulama kılavuzu görevi görmektedir. Nitekim bu taahhüt 
ile küresel gündemlerin tüm paydaşlar tarafından uygulanmaya konulması adına bir çağrı yapılmıştır. 
Taahhüt kapsamında; SKH, Paris Anlaşması, Sendai Çerçevesi ve bilhassa Yeni Kentsel Gündem hare-
kete geçilecek ana alanlar olarak görülmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üç düzeyde 
eylem önerileri içeren Taahhüt, Yeni Kentsel Gündem’in hayata geçirilmesi, çok düzeyli bir yönetişim 
sisteminin geliştirilmesi ile yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel karar alma mekanizmalarında hak 
ettikleri yeri alması adına atılacak adımların altını çizmektedir. Bizler de, bu iki önemli referans belgeyi 
çalışma dillerimize kazandırarak, bölgemizdeki yerel yönetimleri küresel gündemler ışığında güçlen-
dirmek ve bu gündemlerin uygulanması konusunda yerel yönetimlerin yol haritalarını oluşturmalarını 
sağlamayı amaçlamaktayız. 

Önümüzdeki süreç, bizleri farklı bir kent tahayyülü oluşturmamıza imkân sağlayacak arayışlara yönelt-
miştir. UCLG-MEWA olarak, bu arayışların meyvesi olan küresel gündemlerin yerelde uygulanması adı-
na çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yayınımız aracılığıyla siz değerli okuyucularımızı da bizimle birlikte 
harekete geçmeye çağırıyoruz. 

Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Genel Sekreteri
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ÖNSÖZ

Yeni Kentsel Gündem, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için belirlenen ortak bir vizyonu ifade 
eder. Bu anlayışın temelinde, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu ve şehirlerin sunduğu fayda ve 
fırsatlara eşit şekilde erişebildiği ve, kentsel alanlarımızın sistemlerinin ve yapılarının uluslararası toplum 
tarafından bu amaca ulaşma yolunda yeniden tasarlandığı bir düzen yatar.
Şehirleşmenin giderek arttığı tarihin bu eşsiz çağında ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Pa-
ris Anlaşması ile diğer küresel kalkınma taahhüt ve çerçeveleri bağlamında; şehirlerin, günümüz dün-
yasının karşılaştığı zorlukların sebebi değil, bilakis, bu zorluklara karşı üretilecek çözümlerin kaynağı 
olabileceğini anlamada kritik bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Buna göre, iyi bir planlama ve iyi bir 
yönetim ile kentleşme, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için güçlü bir sürdürülebilir kal-
kınma aracı olabilir. 
Kent çalışmalarına dayanan bir paradigma değişimi sunan Yeni Kentsel Gündem, kentsel alanların plan-
lanması, inşası, kalkınması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi için temel standart ve ilkeleri ortaya koyar. Bu 
kapsamda Yeni Kentsel Gündem; ulusal kent politikaları, kentsel mevzuat & yönetmelikler, kentsel 
planlama & tasarım, yerel ekonomi & belediye finansmanı ile yerel uygulama olmak üzere beş temel 
dayanak noktası belirler. Bu belge; ulusal veya yerel fark etmeksizin her seviyeden yönetim birimleri, 
sivil toplum kuruluşları, özel sektör, temel aktörler ve yukarıda ifade edilen vizyonu gerçekleştirmek 
için dünyamız kentsel alanlarını “ev” olarak nitelendiren tüm paydaşlar için bir referans kaynak niteli-
ğindedir.
İyi kentleşme ve kalkınma arasındaki bağıntının yeni bir tanımını içeren Yeni Kentsel Gündem, tüm 
kentsel yenilenme politikası ve stratejilerine de mutlaka dâhil edilmesi gereken bir bağlantının önemini 
vurgular. Bu, iyi şehirleşme ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması ile geçim kaynakları ve iyileştiril-
miş yaşam kalitesi arasındaki ilişkidir. Bunun yanında bu belge, Yeni Kentsel Gündem ve -başta daha 
sürdürülebilir şehirlerin ve yaşam alanlarının inşası konusundaki 11’nci Hedef olmak üzere- Sürdürüle-
bilir Kalkınma için 2030 Gündemi arasındaki ilişkiyi vurgular.
Yeni Kentsel Gündem’in hazırlanma sürecine; üye devletler, hükümetlerarası örgütler, Birleşmiş Millet-
ler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) ve 40’tan fazla Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşu, fonu ve 
programı, 20 öncü kuruluştan 200 politika uzmanı, Ortaklar Genel Kurulu’ndan 16 ortak, binlerce 
alt-ulusal ve yerel yönetim ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü tarafından koordi-
ne edilen tüm büyük yerel ve bölgesel yönetim ağları, 197 katılımcı devlet, 1.100’ü aşkın teşkilat ve 
58.000’den fazla aktör dahil oldu. Elinizdeki belgeye dair ilk taslağın temelini oluşturan bu uzman ve 
paydaş katkıları; gayriresmi toplantılarda yerel yönetimler, üye devletler ve diğer paydaşlarla istişare 
edildi. Bu çıktılar, Yeni Kentsel Gündem’in hiçbir çekince ve aksi görüşle karşılaşmadan onaylandığı 
Konferans öncesinde gerçekleştirilen hükümetlerarası görüşmelerde de göz önüne alındı. 
İşte bu katılımcı yaklaşım, günümüzde en kapsayıcı ve yenilikçi Birleşmiş Milletler konferanslarından 
biri olarak kabul edilen Kito, Ekvator’daki Habitat III Konferansı’na kadar uzandı. Konferans boyunca, 
hükümetlerarası genel oturumlar ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları, tüm katılımcı gruplara yer 
vererek Konferans’ı açan ve katılımcı gruplara da bir alan tanıyarak şekillendiren asambleler ile eşgü-
dümlü olarak düzenlendi. Konferans süresince ayrıca benzer işlevde paydaş yuvarlak masa toplantıları, 
özel oturumlar, diyaloglar ve çeşitli teşkilatlar ve ortaklar tarafından düzenlenen daha birçok etkinlik 
gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin çıktıları da aynı şekilde, Konferans’ın şekillendirilmesi sürecinde önemli 
rol oynadı. Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşları arasında işbirliği sağlama ve sergilemek adına Tek BM 
Çadırı; bağımsız kuruluşların yeniliklerini sunma adına Habitat III Sergisi ve mahalli düzeydeki etkin 
müdahalelerle kentsel çözümleri örnekleme adına Habitat III Köyü’nün de düzenlenmesi; etkinliğin 
yüksek bir katılım ile gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilir kentsel kalkınma için ilke, politika ve eylem 
planlarının hayata geçirilmesine odaklanmasına imkân tanıdı. 
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Dr. Joan Clos
III. BM İnsan Yerleşimleri 

Konferansı (Habitat III)
Genel Sekreteri

Habitat III Konferansı ve Kito şehri, online platformlar ve başlıca etkinlikleri dünyanın birçok köşesin-
den canlı olarak takip etmeyi mümkün kılan araçlarla birlikte 167 ülkeden 30.000 katılımcıyı ağırladı. 
Konferansın tüm panellerinde, toplumsal cinsiyet ve bölgesel temsil dengesi de dâhil olmak üzere, 
kapsayıcılık ilkesi gerçek anlamıyla hayat buldu. Bu anlamda, gecekondu yerleşimcilerinin ve halk li-
derlerinin, çığır açan İkinci Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Asamblesi’nin ve bahsi geçen ortak 
vizyonun uygulanmasında önemli role sahip geniş bir paydaş grubunun katılımı son derece önemliydi.
Bu anlamda, böyle katılımcı ve kapsayıcı bir konferansın Genel Sekreteri olmaktan büyük onur duyu-
yorum. Habitat III Konferansı’na ev sahipliği, bu süreçteki konukseverliği ve katkıları sebebiyle Ekvator 
Cumhuriyeti’ne en içten teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunarım. Ayrıca, tüm bu süreci organize eden ve 
yöneten Hazırlık Komitesi Bürosu üyelerine ve Yeni Kentsel Gündem’in gayriresmi hükümetlerarası mü-
zakerelerinin kolaylaştırıcıları ile bu görüşmelere katılan resmi heyetlere şükranlarımı sunarım. Bunun 
yanında, Habitat III Bölgesel ve Tematik Toplantıları’nın ve Hazırlık Komitesi oturumlarının ev sahipliğini 
yapan yönetici ve şehirlere, Politika Birimi’nin üye ve liderlerine, Birleşmiş Milletler Habitat III Görev 
Gücü’ne, Ortaklar Genel Kurulu’na, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü’ne, müzakere-
lere katılım sağlayan ve Yeni Kentsel Gündem’in taslak metnine katkıda bulunan tüm diğer kurum ve 
kuruluşlara da teşekkürlerimi sunmak isterim.
Dünyanın dört bir köşesinden binlerce kişiye ait bilgi, birikim ve seslerin bu sayfalara taşınması için 
yorulmadan çalışan tüm personele de ayrıca teşekkürlerimi sunarım.
Kentleşmeyi iyileştirmek ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi yakalamak için tek bir reçete bulunma-
makla birlikte, Yeni Kentsel Gündem, bahsi geçen vizyonu gerçeğe dönüştürme yolunda ilkeleri ve 
test edilmiş uygulamaları ortaya koyuyor. Umuyorum ki bu belge; karar alıcılara ve şehir sakinlerine 
politika, kanun, plan, tasarım veya projelerinde ortak kent geleceğimizin mülkiyetini sahiplenmeleri için 
bir ilham ve bilgi kaynağı olur. İnsanlık tarihinin bu kritik noktasında, kentsel alanlarımızı planlama, inşa 
etme ve yönetme şekline dair düşüncemizi yeniden değerlendirmek, artık bir seçenek değil zorunlu-
luktur. Şimdi sırada bu vizyonu hayata geçirmek var. 
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the One UN Pavilion to showcase and enable collaboration among the United Nations agencies, the 
Habitat III Exhibition to highlight independent organizations' innovations, and the Habitat III Village to 
exemplify urban solutions through actual interventions at the neighborhood level.  

The Habitat III Conference and the city of Quito welcomed 30,000 participants from 167 countries, 
with online platforms and tools that enabled people all over the world to follow principal events online.
It witnessed a historic realization of the principle of inclusivity, including gender and regional balance 
considerations on all panels; the meaningful inclusion of slum dwellers and grassroots leaders; the 
groundbreaking second World Assembly of Local and Regional Governments, as well as the involvement 
of a wide range of stakeholder groups, which all have a critical role to play in the implementation of this 
shared vision. 

It has been my great honor to be the Secretary-General of the Conference. I wish to extend my sincere 
thanks and congratulations to the Republic of Ecuador for its hospitality and efforts as the host country 
of the Habitat III Conference. I also extend my gratitude to the members of the Bureau of the Preparatory 
Committee who guided the entire process, the Co-facilitators of the informal intergovernmental 
negotiations of the New Urban Agenda, and the official delegations involved in these negotiations, as 
well as the governments and cities that hosted the Habitat III Regional and Thematic Meetings and 
sessions of the Preparatory Committee, in addition to the members and co-leaders of the Policy Units, 
the United Nations Task Team on Habitat III, the General Assembly of Partners, the Global Taskforce for 
Local and Regional Governments, and other organizations that observed the negotiations and contributed 
to subsequent drafts of the New Urban Agenda. 

I also extend my thanks to all staff who worked tirelessly to ensure that the expertise and voices of many 
thousands of contributors around the world were amplified and carried into these pages. 

There is no single prescription for improving urbanization and achieving sustainable urban development, 
but the New Urban Agenda provides the principles and tested practices to bring its vision to life, off of 
these pages and into reality. May it inspire and inform the decision-makers and urban inhabitants of the 
world to take ownership of our shared urban future: one policy, law, plan, design, or project at a time. At 
this critical juncture in human history, rethinking the way we plan, build, and manage our urban spaces 
is not an option but an imperative. Our work to realize this vision begins now.

Dr. Joan Clos
Secretary-General of the United Nations Conference 

on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III)





HERKES İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KENTLER VE 
İNSAN YERLEŞİMLERİ
KİTO DEKLARASYONU



1. Bizler; Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar ve Üst Düzey Temsilciler olarak, 
17-20 Ekim 2016 tarihinde, Ekvator’un Kito kentinde, bölgesel ve yerel yönetimlerin, meclis üyelerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının, yerel toplulukların, özel sektörün, uzman ve uygulayıcıların, teknik ve aka-
demik camianın ve diğer önemli paydaşların da tam katılımıyla, Yeni Kentsel Gündem’i kabul etmek 
üzere Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı’nda (Habitat III) bir araya 
gelmiş bulunuyoruz.

2. 2050 yılına kadar dünya kentsel nüfusunun yaklaşık iki katına çıkacağı öngörüsü, kentleşmeyi 21’inci 
yüzyılın ciddi dönüşümler doğuracak en önemli eğilimlerinden biri yapıyor. Nüfus, ekonomik faaliyet-
ler, sosyal ve kültürel etkileşimlerin yanı sıra, çevresel ve insani etkilerin de gitgide artarak kentlerde 
yoğunlaşması; konut, altyapı, temel hizmetler, gıda güvenliği, sağlık, eğitim, insan onuruna yakışır istih-
dam, güvenlik ve doğal kaynakların kullanımı gibi konularda ciddi sürdürülebilirlik sorunlarını berabe-
rinde getiriyor.

3. 1976 yılında Vancouver’da (Kanada) ve 1996 yılında İstanbul’da (Türkiye) gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansları’ndan ve 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin kabul edil-
mesinden bu yana; gecekondu sakinleri ve kayıtdışı yerleşimciler de dâhil olmak üzere, milyonlarca 
kent sakininin yaşam kalitesinde önemli iyileşmelere şahit olduk. Ancak, yoksulluğun farklı biçimlerinin, 
artan eşitsizliklerin ve çevresel bozulmanın dünya çapında sürdürülebilir kalkınma karşısında en büyük 
engellerden birkaçı olarak varlığını sürdürmeye devam etmesinin yanı sıra, sosyal & ekonomik dışlanma 
ve mekânsal bölünme, genelde kentlerin ve insan yerleşimlerinin inkâr edilemez gerçeklikleri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

4. Bu ve diğer mevcut sorunların yanında, ortaya çıkmaya başlayan yeni zorluklara karşı etkin çözüm-
ler üretmekten hala çok uzağız. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın ve çevrenin korunmasının itici bir gücü olarak kentleşmenin sunduğu imkânlardan yarar-
lanmaya ve kentleşmenin sürdürülebilir gelişme noktasındaki potansiyel katkılarından faydalanmaya 
ihtiyacımız var.

5. Kentlerin ve insan yerleşimlerinin planlanma, tasarlanma, finanse edilme, geliştirilme ve yönetil-
me biçimlerini yeniden ele almak suretiyle Yeni Kentsel Gündem; yoksulluk ve açlığın tüm biçim ve 
boyutlarıyla yok edilmesine; eşitsizliklerin azaltılmasına; destekli, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 
büyümenin teşvik edilmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasına 
sunacakları hayati katkı bakımından kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine; insan sağlığı ve huzu-
runun geliştirilmesine; dirençli yaşam alanları oluşturulmasına ve çevrenin korunmasına katkı sunacaktır. 

1 Karar 70/1.
2 Karar 69/313, Ek.
3 Bkz. FCCC/CP/2015/10/Add.1, Karar 1/CP.21, Ek.
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4  Karar  69/283, Ek II.
5  Karar 69/137, Ek II.
6  Karar 69/15, Ek.
7  Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (BM EAGÜ) Dördüncü Konferansı, İstanbul, Türkiye, 
  9-13 Mayıs 2011, (A/CONF.219/7), bölüm II.
8  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konulu Rio Konferansı Raporu, Rio de Janeiro, 3-14 Haziran 
  1992, Sayı I, Konferansta Kabul Edilen Kararlar (BM yayınları, Satış No. E.93.I.8 ve düzeltme), 
   Karar I, Ek I.
9  Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Raporu, Kahire, 5-13 Eylül 1994 
   (BM Yayını, Satış No. E.95.XIII.18), Bölüm I, Karar I, Ek.
10  Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Raporu, Pekin, 4-15 Eylül 1995 (BM Yayını, Satış No. E.96.IV.13),      
   Bölüm I, Karar I, Ek II.

6. Bu anlamda, başta 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi  olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, Kalkınmanın Finansmanına İlişkin Üçüncü Uluslararası Konferans’ın Addis Ababa Eylem Gün-
demi , Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında kabul edilen Paris Anlaş-
ması , Afet Riski Azaltımına Yönelik 2015-2030 Sendai Çerçevesi , Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte 
Olan Ülkeler için Viyana 2014-2024 Eylem Programı , Küçük Adalardaki Gelişmekte Olan Ülkelerin 
Hızlandırılmış Eylem Yöntemleri (SAMOA) Planı  ve En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik 2011-2020 İstanbul 
Eylem Programı  gibi 2015 yılının önemli kilometre taşlarını, tam anlamıyla dikkate alıyoruz. Ayrıca, Rio 
Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu’nu , Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ni, Dünya Sosyal Gelişme 
Zirvesi’ni, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı’nı , Pekin Eylem Platformu’nu , 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ve bu konferansları takip eden süreçteki gelişmeleri 
de göz önüne alıyoruz.

7. Sonucunda hükümetlerarası bir anlaşmayla ortak bir çıktı üretilememiş olmasını dikkate almakla 
birlikte, Mayıs 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’ni kayda değer buluyoruz.

8. Yeni Kentsel Gündem’in içeriğinin belirlenmesinde ulusal, yerel ve alt-ulusal yönetimlerin katkılarını 
kabul ediyor ve İkinci Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Asamblesi’nin çalışmalarını önemsiyoruz.  

9. Yeni Kentsel Gündem, sürdürülebilir kentsel gelişme konusundaki küresel taahhüdümüzü, ilgili tüm 
aktörlerin katılımıyla küresel, bölgesel, ulusal,  alt-ulusal ve yerel düzeylerde bütüncül ve uyumlu bir 
sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilmesi yolunda kritik bir adım olarak yeniden tasdik etmektedir. 
Yeni Kentsel Gündem’in hayata geçirilmesi, bir yandan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin bü-
tüncül bir şekilde uygulanması ve yerelleştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan kapsayıcı, güvenli, 
dirençli ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarının inşası konulu 11’inci Hedef de dâhil olmak üzere, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına destek sağlayacaktır.

10. Yeni Kentsel Gündem, kültürün ve kültürel çeşitliliğin insanoğlu için bir zenginlik kaynağı olduğunu 
ve bu farklılıkların, şehirlerin, insan yerleşimlerinin ve vatandaşların sürdürülebilir şekilde kalkınmasına 
önemli katkılar sağlayarak onlara kalkınma hamlelerinde aktif ve özgün bir rol oynama fırsatı sundu-
ğunu kabul eder. Ayrıca, Yeni Kentsel Gündem, kaynakların bilinçli ve sorumlu kullanımına katkıda 
bulunan ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine işaret eden yeni sürdürülebilir üretim ve tüketim 
kalıplarının geliştirilmesi ve uygulanmasında kültürün de dikkate alınması gerektiğini tasdikler.
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Ortak Vizyonumuz

11. Bizler, refahı ve herkes için yaşam kalitesini teşvik etmek amacıyla; kentlerin ve insan yerleşimlerinin 
adil kullanımını ve bu unsurlardan eşit oranda faydalanmaya dayanarak, aynı zamanda mevcut ve gele-
cek nesillerin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatlarını sürdürebileceği ölçüde kapsayıcılığı teşvik 
eden ve güvenli, sağlıklı, erişilebilir, ekonomik, dirençli ve sürdürülebilir kent ve insan yerleşimlerinin 
inşasını sağlayarak; karşılığını “herkes için şehirler” ifadesinde bulan, ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Bu 
anlamda, bazı ulusal ve yerel yönetimlerin, “kent hakkı” olarak adlandırılan bu vizyonu mevzuatlarında, 
siyasi açıklamalarında, tüzük ve bildirgelerinde kullanmalarını dikkate değer buluyoruz.

12. Bizler, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkeleri uyarınca, uluslararası hukuka da tam bağ-
lılıkla, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu ve temel özgürlüklerden serbestçe faydalanabildiği 
kent ve insan yerleşimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Yeni Kentsel Gündem; İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi , uluslararası insan hakları anlaşmaları, Binyıl Bildirgesi  ve 2005 Dünya Zirvesi So-
nuçları’nın  üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca, Kalkınma Hakkı Bildirgesi  gibi diğer belgeler ile de destek-
lenmiştir. 

13. Vizyonumuzdaki kentler ve insan yerleşimleri;

 (a) İnsan onuruna yakışır bir yaşam standardına sahip olmanın başlıca unsurlarından olan konut 
hakkından tam ve eksiksiz olarak yararlanılmasını tedricen sağlamak amacıyla, toprağın sosyal ve ekolojik 
işlevler de dâhil olmak üzere, toplumsal işlevlerini yerine getiren; herhangi bir ayrım gözetmeksizin 
gıda güvenliği ve beslenme, sağlık, eğitim, altyapı, hareketlilik ve ulaşım, enerji, temiz hava ve geçim 
kaynağı gibi konularda kamu mallarına ve kaliteli hizmet sunumuna adil erişimin yanı sıra, güvenli ve 
karşılanabilir temiz su ve sıhhi koşullara evrensel erişimi mümkün kılan;
 (b) Kapsayıcı; kent sakinlerinin katılımını teşvik eden; tüm sakinleri arasında aidiyet ve sahiplik 
duygusu yaratan; güvenliği, katılımı, erişilebilirliği, yeşil ve kaliteli kamusal alanların inşasını önceleyen; 
toplumsal ve kuşaklar arası etkileşimi, kültürel farklılıkları ve siyasi katılımı güçlü olan; tüm sakinlerinin 
ihtiyaçlarının karşılandığı ve kırılgan grupların özel ihtiyaçlarına dair farkındalığın olduğu barışçıl ve 
çoğulcu toplumların inşasını hedefleyen; 
 (c) Tüm kadın ve kız çocuklarının, her alanda ve tüm karar alma mekanizmalarının her seviyesinde 
tam ve etkin katılım ile eşit haklara sahip olması mümkün kılınarak güçlendirilmesiyle; kadınlar için insan 
onuruna yakışır iş olanakları sunulması ve eşit  ya da eşdeğer işe eşit ücret politikası uygulanmasıyla; 
özel ve kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi 
ve ortadan kaldırılmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan; 
 (d) Yapısal dönüşüm, yüksek verimlilik, katma değeri olan faaliyetler ve kaynak verimliliği için kent-
leşmeyi bir kaldıraç olarak gören; yerel ekonomileri harekete geçiren; sürdürülebilir kayıtlı ekonomiye 
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kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin zorluklarını ve avantajlarını öngörebilen ve bunları 
karşılamaya hazır olan;

 (e) İdari sınırları içerisinde bölgesel işlevlerini yerine getiren ve her seviyede dengeli, sürdürüle-
bilir ve bütüncül bir kentsel ve bölgesel gelişme noktasında merkezi ve öncü bir rol alma konusunda 
istekli bulunan;

 (f) Herkes için sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir kentsel mobiliteyi mümkün kılmak adına yaş ve 
cinsiyet farklılıklarına duyarlı planlama ve yatırımları teşvik eden; kişileri, mekânları, malları, hizmetleri 
ve ekonomik fırsatları etkin bir şekilde birbirine bağlayarak, yolcu ve yük taşımacılığında etkin kaynaklı 
ulaşım sistemlerini benimseyen; 

 (g) Afet riski azaltım ve yönetim ilkelerini sahiplenen ve uygulayan; kırılganlıkları azaltan; doğal 
ve insan kaynaklı afetlere karşı dirençli ve cevap verebilir nitelikleri haiz; iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmayı ve bu konudaki adaptasyonu teşvik etmeyi amaçlayan;
 
 (h) Ekosistemlerini, suyunu, doğal yaşam alanlarını ve biyoçeşitliliği koruyan, yaşatan, iyileştiren 
ve destekleyen; çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyen ve sürdürülebilir üretim-tüketim 
kalıplarına geçiş yapmayı hedefleyen; 
 nitelikte olmalıdır. 

İlkelerimiz ve Taahhütlerimiz 

14. Vizyonumuzu hayata geçirmek için aşağıda sıralanan birbiriyle bağlantılı ilkelerin rehberliğinde,

 (a) Aşırı yoksulluk da dâhil olmak üzere yoksulluğu tüm biçim ve boyutlarıyla ortadan kaldırarak; 
herkes için eşit hak ve fırsatları, sosyoekonomik ve kültürel çeşitliliği ve kentsel alanlara entegrasyo-
nu sağlayarak; AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların sona erdirilmesini de kapsayacak 
şekilde yaşanabilirliği, eğitimi, gıda güvenliğini, beslenmeyi, sağlığı ve refahı geliştirerek; şiddet ve 
ayrımcılığın tüm yönleriyle ortadan kaldırılmasıyla güvenlik ve emniyeti tesis ederek; herkes için adil ve 
güvenli erişimin sağlanmasıyla kamusal katılımı teşvik ederek; herkes için fiziksel ve sosyal altyapıya ve 
temel hizmetlere, yeterli ve erişilebilir konutlara ulaşımı mümkün kılarak kimseyi geride bırakmayan;

 (b) Yüksek üretkenlik, rekabetçilik ve yenilikçilik de dâhil olmak üzere, iyi planlanmış kentleşmenin 
kümelenme avantajlarından faydalanarak; herkes için tam ve üretici istihdam ve insan onuruna yakışır iş 
imkânları sağlayarak; herkes için bu imkânlara, ekonomik kaynaklara ve fırsatlara adil erişimi mümkün 
kılarak; arsa ve arazi spekülasyonlarını önleyerek ve gerekli koşullarda güvenli arazi kullanımını ve kent-
sel küçülmeyi teşvik ederek, sürdürülebilir ve kapsayıcı kent ekonomilerini mümkün kılan;

 (c) Kentsel kalkınmada temiz enerji kullanımı ile topraktan ve kaynaklardan sürdürülebilir şekil-
de faydalanılmasını teşvik ederek; doğayla uyumlu ve sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesini de 
içerecek şekilde ekosistemleri ve biyoçeşitliliği koruyarak; sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını 
destekleyerek; kentsel dirençlilik geliştirerek; afet riskini en aza indirerek ve iklim değişikliğinin olum-
suz etkilerini azaltmayı ve bu konudaki adaptasyonu teşvik ederek çevresel  sürdürülebilirliği mümkün 
kılan; bir Yeni Kentsel Gündem oluşturmayı taahhüt ediyoruz.
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lü değişim doğrultusunda çalışmaya adıyoruz. Bu anlamda, Yeni Kentsel Gündem;

 (a)  Sürdürülebilir kentsel ve bölgesel gelişmenin herkes için sürdürülebilir kalkınma ve refaha 
erişim anlamına geleceğinin bilincinde olarak, kentleri ve insan yerleşimlerini planlama, finanse etme, 
geliştirme, yönetme ve idare etme biçimimizi yeniden ele alacak;

 (b)   Şeffaf bir yönetim anlayışı ve sorumluluk bilinciyle; kapsayıcı ve etkin kentsel politikaların 
belirlenmesi ile uygulanmasında ve sürdürülebilir bir kentsel kalkınma sağlamaya yönelik yasal düzen-
lemelerin mümkün kılınmasında kapsayıcı ve etkin ulusal yönetimlerin öncü rolünü göz önüne alarak 
hareket edecek, ve bunun yanında, alt-ulusal ve yerel yönetimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve 
diğer ilgili paydaşların eşit derecede önemli katkılar yaptığını kabul edecek; 

 (c)  Her düzeyde politikalar, stratejiler, kapasite geliştirme çalışmaları ve faaliyetler uygulayarak, 
kentsel ve bölgesel gelişmeye yönelik sürdürülebilir, insan merkezli, yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı 
ve bütüncül yaklaşımlar benimseyecek; bu yaklaşım, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere değişimin temel 
itici güçleri üzerine bina edilecektir:

 (i) Yerel, ulusal ve çok paydaşlı ortaklıkları da katarak, her seviyede o düzeye uygun olarak be-
lirlenmiş kentsel politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesi; entegre kent ve insan yerleşimlerinin 
inşası; sürdürülebilir ve bütüncül kentsel gelişmeyi mümkün kılmak adına yönetimin her seviyesinde iş 
birliğinin teşvik edilmesi;

 (ii)  Gerekli denetleme ve dengeleme unsurlarının etkin kullanımının yanında, kentteki paydaşları 
da içerecek esaslı kurum ve mekanizmalarla beraber kentsel yönetişimin güçlendirilmesi; sosyal içer-
menin yanı sıra sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınma ve çevresel korumayı mümkün kılmak 
adına kentsel gelişme planlarında öngörülebilirlik ve uyumluluk sağlanması;

 (iii) Kentteki kamu alanarının en iyi şekilde kullanılması ve kentleşmenin olumlu sonuçlarını daha 
açık şekilde ortaya koymak amacıyla, uzun vadeli ve entegre kentsel ve bölgesel plan ve tasarımlarının 
canlandırılması;

 (iv)  Sürdürülebilir kentsel kalkınmanın ürettiği değeri kapsamlı bir şekilde oluşturma, sürdürme ve 
paylaşma amacıyla, belediye finansmanı ve yerel mali sistemlerin güçlenmesine olanak sağlayan etkin, 
yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çerçeve ve araçlarının desteklenmesi.
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16. Kentlerin, kasabaların ve köylerin ihtiyaçları, büyüklüklerine göre değişkenlik gösterse de; Yeni 
Kentsel Gündem’in, kapsamı, katılımcı ve insan merkezli yaklaşımı ile evrensel olduğunu, ve aynı za-
manda kendi ihtiyaçları doğrultusunda ülkesi ve bölgesi fark etmeksizin tüm küresel, bölgesel, ulusal, 
alt-ulusal ve yerel yönetimlerin ve diğer ilgili paydaşların benimseyebileceği nitelikte öncelikler ve ey-
lemler belirleyerek gezegenimizi koruduğunu ve uzun dönemli bir vizyona sahip olduğunu kabul edi-
yoruz. 

17. Birbirinden farklı ulusal gerçeklikler ve kalkınma düzeyleri olabileceğinin bilincinde olarak, ve ulu-
sal hedef ve öncelikler ile yasal düzenleme ve uygulamalara sadık kalarak; Yeni Kentsel Gündem’i başta 
kendi ülkelerimizde olmak üzere, küresel ve bölgesel düzeylerde de hayata geçirmeye çalışacak ve bu 
kapsamdaki çalışmalara destek vereceğiz.

18. Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu’nun tüm ilkelerini, ve diğerlerinin yanı sıra, 7’inci ilkede be-
lirtilen ortak ama farklı sorumluluklar ilkesini de benimsediğimizi tekrar ifade ediyoruz.

19. Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasında, Afrika ülkeleri de dâhil olmak üzere gelişmekte olan 
ülkeler, az gelişmiş ülkeler, denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan küçük ada 
devletleri ve kendine özgü kentsel gelişme sorunlarıyla karşılaşan orta gelir düzeyindeki ülkeler başta 
olmak üzere tüm ülkelerin, kentsel gelişmeye dair kendilerine has birtakım sorunlarla karşılaşılabile-
ceğini ve bu zorluklara karşı özel bir önem gösterilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Ayrıca, çatışma 
durumundaki ülkeler, yabancı işgali altındaki ülke ve bölgeler, çatışma sonrası dönemden geçen ülkeler 
ile doğal ve insan kaynaklı afetlere maruz kalan ülkelere de özel bir önem gösterilmesi gerektini göz 
önüne alıyoruz. 

20. Kadın ve kız çocukları, çocuklar ve gençler, engelliler, HIV/AIDS hastaları, yaşlılar, yerli halk ve yerel 
toplumlar, gecekondu ve kayıt dışı yerleşim birimlerinde yaşayanlar, evsizler, işçiler, küçük toprak sahibi 
çiftçiler ve balıkçıların yanı sıra, göç durumlarına bakılmaksızın, mülteciler, yurtdışından ülkelerine dö-
nüş yapanlar, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve göçmenlerin durumuna hususi özen gösterilmesi 
gerektiğini kabul ediyoruz.

21. Yeni Kentsel Gündem’i etkin şekilde hayata geçirmek ve ortak vizyonumuzu gerçekleştirmek ama-
cıyla tüm ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimler ile ilgili paydaşları kendi ulusal yasal düzenlemelerine uy-
gun olarak ortaklıklar geliştirmeye ve mevcut iş birliklerini canlandırma ve güçlendirmeye çağırıyoruz.

22. Yeni Kentsel Gündem’i, sürdürülebilir kentsel gelişmeyi teşvik etmek ve gerçekleştirmek adına 
kolektif bir vizyon ve siyasi bir taahhüt olarak ve aynı zamanda kentleşme oranı her geçen gün artan 
dünyamızda sürdürülebilir gelişmenin ana unsurlarından olan kentler ve insan yerleşimlerinin etkinliğini 
arttırmada tarihi bir fırsat olarak kabul ediyoruz. 



YENİ KENTSEL 
GÜNDEM
İÇİN KİTO 
UYGULAMA PLANI
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yerel yönetimler ve ilgili tüm paydaşların kullanabileceği kilit önemdeki bir araç olarak uygulamaya 
kararlıyız.

Sürdürülebilir kentsel gelişmeye yönelik dönüştürücü taahhütler

24. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sunduğu potansiyelden tam olarak faydalanabilme adına, sürdü-
rülebilir kalkınmanın bütüncül ve ayrılmaz boyutlarına –sosyal, ekonomik çevresel- dayanan bir kentsel 
paradigma değişimi aracılığıyla, aşağıdaki dönüştürücü taahhütlerde bulunuyoruz. 

Sosyal içerme ve yoksulluğu sona erdirme için sürdürülebilir kentsel gelişme

25. Aşırı yoksulluk da dâhil olmak üzere, yoksulluğun her biçim ve boyutunun ortadan kaldırılmasının 
en büyük küresel sorunlardan biri ve sürdürülebilir gelişme için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu 
kabul ediyoruz. Bunun yanında, giderek artan eşitsizliklerin ve sayısı her geçen gün artmakta olan ge-
cekondu ve kayıt dışı yerleşim sakinleri de dâhil olmak üzere, çok boyutlu yoksulluğun sürmesinin hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkilediğini kabul ediyoruz. Bu anlamda, kent-
sel alanların mekânsal organizasyonu, erişilebilirliği ve tasarımının yanında alt yapı ile temel hizmetlerin 
sunumunun kalkınma politikaları ile birlikte sosyal uyumu, eşitliği ve kapsayıcılığı olumlu ya da olumsuz 
şekilde etkileyebildiğinin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz. 

26. İnsan merkezli, gezegeni koruyan, yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı, tüm insan haklarını ve te-
mel özgürlüklerini eksiksiz sunan, birlikte yaşama kültürünü teşvik eden, şiddet ve ayrımcılığın tüm bi-
çimlerine son veren, tüm birey ve toplumları güçlendiren, etkin ve anlamlı katılımlarına imkân sunan bir 
kentsel ve kırsal kalkınma taahhüt ediyoruz. Ayrıca, şehirlerimizin ve yerleşimlerimizin insanileşmesinin 
temel unsuru olan eşitliğe ve kültürel farklılıklara saygıyı ve kültürü teşvik etmeyi öncelikli görevlerimiz-
den addediyoruz. 

27. İnsan onuruna yakışır, onurlu ve cazip bir yaşam vaad etmek ve insani olarak tam potansiyellerine 
ulaşmalarını sağlamak amacıyla, kimsenin geride bırakılmayacağına ve kayıtlı ya da kayıt dışı yerleşim 
birimlerinde yaşayan tüm kent sakinleri için kentleşmenin sunduğu fırsat ve avantajlara eşit ve adil ula-
şım hakkını savunacağımıza dair taahhüdümüzü yineliyoruz. 

28. Göç statülerine bakılmaksızın, mülteciler, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve göçmenlerin insan 
haklarına mutlak saygıyı mümkün kılacağımızı taahhüt ediyor ve uluslararası iş birliği ruhu içerisinde ev 
sahibi şehirlere destek vereceğimizi ve bunu yaparken farklı ulusal şartları dikkate alacağımızı ifade edi-
yoruz. Bu noktada, kent ve kasabalara doğru gerçekleşen büyük nüfus hareketlerinin bir takım zorluk-
ları beraberinde getirmesine rağmen, kent yaşamına önemli sosyal, ekonomik ve kültürel zenginlikler 
de getirdiğinin altını çiziyoruz. Bunun yanında, planlı ve iyi yönetilen göç politikaları yoluyla güvenli ve 
düzenli göçü mümkün kılarak uluslararası göç ile küresel, bölgesel, ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde 
kalkınma arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca, göçmenlerin vardıkları şehirlere 
olumlu katkıda bulunmasına olanak sağlayacak ve kent-kır bağlantılarını güçlendirecek çerçevelerin 
oluşturulmasında yerel yönetimleri destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
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kilenenler için yatırım yapmak da dâhil olmak üzere, herkes için sosyal ve temel hizmet sunumu nokta-
sında ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimlerin eşgüdüm rolünü güçlendireceğimizi ve bu aktörlerin diğer 
kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğini teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Ayrıca, 
kentsel alanlarda krizden etkilenmiş bireyler için insan onuruna yakışır ve verimli iş imkânlarına erişim 
noktasında yeterli hizmet, kolaylık ve fırsatların sağlanmasını teşvik edeceğimizi ifade ediyoruz. Bunun 
yanında, yerel topluluklar ve yönetimlerle birlikte çalışarak, etkilenen birey ve topluluklara yardımların 
sürmesini mümkün kılarken, yerli ve dirençli çözümler üretme ve geliştirme noktasında fırsatları tespit 
etmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

30. Yönetimlerin ve sivil toplumun, silahlı çatışma durumunda kentte dirençli hizmet tedariğinin des-
teklenmesine yönelik ihtiyacını ve uluslararası insan hakları hukukuna saygının yeniden tesis edilmesi 
gerekliliğini kabul ediyoruz.

31. İnsan onuruna yakışır bir yaşamın unsurlarından olan herkes için makul konut hakkının kademeli 
olarak mümkün kılınmasını destekleyen ve ayrımcılık ve şiddeti tüm yönleriyle ele alarak keyfi tahliyeleri 
engelleyen ulusal, alt-ulusal ve yerel konut politikalarını teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Ayrıca, 
toplumların ve ilgili paydaşların kendi ulusal düzenleme ve standartlarına göre doğal çevrenin sosyal 
üretimini de içerecek şekilde, bu politikaların planlanma ve uygulanmasına katılımını mümkün kılmakla 
beraber, evsizlerin, savunmasız durumdaki kişilerin, düşük gelir gruplarının ve engellilerin ihtiyaçlarına 
odaklanan ulusal, alt-ulusal ve yerel politikaları destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz. 

32. Başta istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal entegrasyon sektörleri olmak üzere, yönetimin her 
kademesinde, bütüncül ve yaş ve cinsiyet farklılıklarına karşı duyarlı konut politikaları ve yaklaşımlarının 
geliştirilmesini teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu politika ve yaklaşımlar, yakınlık faktörünün yanı 
sıra, geri kalan kentsel doku ve çevresindeki fonksiyonel alanlarla mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesine 
özel önem atfederek makul, karşılanabilir, erişilebilir, etkin kaynaklı, güvenli, dirençli, iyi bağlantılı ve iyi 
konumlanmış konutların inşasını içerecektir. 

33. Marjinal grupların, evsizlerin ve korunmasız grupların sosyoekonomik ve kültürel entegrasyon-
larını da dikkate alarak, toplumun farklı gelir gruplarına ait kent sakinleri için güvenli, karşılanabilir ve 
erişilebilir nitelikte çeşitli konut seçeneklerinin tedarikini teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda, 
topluma sorunsuz şekilde katılımlarını kolaylaştırma amacıyla, evsizlerin yaşam koşullarını iyileştirmek, 
evsizliği önlemek ve ortadan kaldırmak, ve suçla mücadele için bir takım yapıcı tedbirler alacağız.

34. Makul fiyatlı arazi ve konut, modern ve yenilenebilir enerji, temiz içme suyu ve besin güvenliği, gü-
venli, besin değeri yüksek ve makul yiyecekler, atık bertarafı, sürdürülebilir mobilite, sağlık hizmeti ve 
aile planlaması, eğitim, kültür ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konular da dâhil olmak üzere, herhan-
gi bir ayrım gözetmeksizin, herkes için temel fiziksel ve sosyal alt yapıya adil erişimi teşvik edeceğimizi 
taahhüt ediyoruz. Ayrıca, bu hizmetlerin kadınlar, çocuk ve gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, yerli 
halklar ve yerel toplumlar ile savunmasız durumdakilerin hak ve ihtiyaçlarına duyarlı şekilde hazırlan-
masını mümkün kılacağımızı ifade ediyoruz. Bu kapsamda, yasal, kurumsal, sosyoekonomik ve fiziksel 
engellerin ortadan kaldırılmasını teşvik edeceğiz. 
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mülkiyet hakkının teminatını mümkün kılmayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanında, arazi mülkiyet hakları-
nın sürekliliği içinde, mülkiyet hakkının çeşitliliğini kabul ediyor ve hedeflenen amaca uygun şekilde yaş 
ve cinsiyet farklılıklarına ve çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı biçimde oluşturulmuş çözümleri destek-
liyoruz. Bu kapsamda, kadınların güçlendirilmesinin anahtar unsuru olarak, arazi ve mülkiyet güvenliğini 
teminat altına almaya özel önem atfediyoruz.

36. Engellilerin, başta kamusal alanlar, toplu taşıma, konut, eğitim ve sağlık kurumları olmak üzere, 
kamusal bilgi ve iletişime –bilgi ve iletişim teknolojileri/sistemleri dâhil-  hem kentsel hem kırsal alan-
larda kamuya tahsis edilen diğer imkân ve hizmetlere, diğer bireylerle eşit koşullarda, adil ve tam erişi-
mini sağlayamaya yönelik gerekli önemlerin kentlerde ve insan yerleşimlerinde alınmasını teşvik etmeyi 
taahhüt ediyoruz. 

37. Sokaklar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, meydanlar, sahiller, park ve bahçeler; sosyal etkileşim, 
sosyal içerme, insan sağlığı ve huzuru, ekonomik etkileşim, kültürel farkındalık ve diyalog için çok fonk-
siyonlu alanlardan olan ve huzurlu, kapsayıcı ve katılımcı toplumların inşasına katkı sağlayarak birlikte 
yaşama kültürü ve sosyal içermenin tesisini mümkün kılan alanlardır. Bu alanlar da dâhil olmak üzere, 
güvenli, kapsayıcı, erişilebilir, yeşil ve kaliteli kamusal alanların inşasını teşvik edeceğimizi taahhüt edi-
yoruz. 

38. Kentlerde ve insan yerleşimlerinde, ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde entegre kentsel ve böl-
gesel politikalar ve yeterli yatırımlar vasıtasıyla, maddi ya da manevi doğal ve kültürel mirası sürdürü-
lebilir şekilde güçlendirmeyi ve ayrıca, kentsel alanların iyileştirilmesi, yeniden canlandırılması ve top-
lumsal katılımın güçlendirilmesi için oynadıkları rolü vurgulayarak kültürel altyapıları, yaşam alanlarını, 
müzeleri, yerel kültür ve dilleri, geleneksel sanatları geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

39. Çoğunlukla kadınların, kız çocuklarının, çocukların, yaşlıların ve korunmasız grupların başlıca mağ-
durlardan olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, kentlerde ve insan yerleşimlerinde tüm vatan-
daşların sosyal ve ekonomik katılımını mümkün kılacak nitelikte, şiddet ve tehdit korkusu olmayan, 
güvenli, sağlıklı, kapsayıcı ve emniyetli yaşam alanları oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanında, 
çocuk evliliği, erken yaşta evlilik, zorla evlilik ve kadınların genital mutilasyonu da dâhil olmak üzere, ka-
dın ve kız çocuklarına yönelik zararlı uygulamaları ortadan kaldırmaya çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.

40. Kentlerde ve insan yerleşimlerinde çeşitliliği benimseyeceğimizi ve bunun yanında, sosyal uyum, 
kültürlerarası diyalog ve hoşgörü, tahammül, karşılıklı saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik, kap-
sayıcılık, kimlik farklılıklarına karşı anlayış, insanlık onuru, yaşanabilirlik ve canlı kent ekonomilerinin 
güçlendirilmesi için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Giderek artan oranda heterojen ve çok kültürlü 
toplumların vücut bulduğu bir ortamda yerel kurum ve kuruluşların çoğulculuğu mümkün kılma ve bir-
likte barış içinde yaşama yolunda attıkları adımları desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

41. Ulusal politikalara uygun olarak, lentlerde ve insan yerleşimlerinde, herkes için karar alma, plan-
lama ve takip süreçlerine etkin katılımı, daha iyi düzeyde vatandaş dahiliyetini, ortak üretim ve ortak 
sunumu mümkün kılmayı amaçlayan kurumsal, siyasal, yasal ve finansal mekanizmaları destekleyeceği-
mizi taahhüt ediyoruz.
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konumlarını kullanarak diyalog fırsatları sunmakta destekliyoruz. Bu desteğin kapsamına, yaş ve cinsi-
yet farklılıklarını göz önüne alan yaklaşımlar geliştirmeyi; erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, yerli 
ve göç durumlarına bakılmaksızın mülteci, ülke içinde zorla yerinden edilen ve göçmenlere yönelik 
faaliyetler hazırlamak gibi temel sorumluluklarını yerine getirmeyi de ekliyoruz. 

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel refah ve herkes için eşit fırsatlar 

43. Tam ve üretken istihdam ile herkes için insan onuruna yakışır iş imkânları sunan sürdürülebilir ve 
kapsayıcı bir ekonomik büyümenin, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından 
biri olduğunu tasdikliyor; kentlerin ve insan yerleşimlerinin, herkese eşit fırsatların sunulduğu, insanların 
sağlıklı, üretken ve esenlik içinde yaşadığı yaşam alanları olması gerektiğine dair görüşü paylaştığımızı 
ifade ediyoruz.

44. Ölçek ve kümelenme ekonomisinin avantajları aracılığıyla ve kent ekonomilerinde enerji verimlili-
ği, yenilenebilir enerji, dirençlilik, verimlilik, çevre koruma ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesi 
yoluyla; kentsel formların, altyapının ve yapı tasarımının maliyet ve kaynak verimliliği noktasında önemli 
itici güçlerden olduğunu kabul ediyoruz.

45. Canlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler kurmayı; endojen potansiyel, rekabetçi avantajlar, 
kültürel miras ve yerel kaynakların yanı sıra verimli kaynaklara sahip ve dirençli alt yapıları temel almayı; 
sürdürülebilir ve kapsayıcı endüstriyel kalkınma ile sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını teşvik 
etmeyi; geçim kaynaklarının yanı sıra iş dünyasının ve inovasyonun yeşerebileceği ortamlar sağlamayı 
taahhüt ediyoruz.

46. Konutun sermaye oluşumunu, geliri, iş olanakları üretimini ve tasarrufu mümkün kıldığını ve ulu-
sal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik dönüşüme katkıda bulunabi-
leceğinin farkında olarak;  toplumsal yaşam alanları üretimi de dâhil olmak üzere, konut ve konut fi-
nansmanının ekonomik kalkınmada oynadığı rolü ve sektörün, diüer ekonomik sektörlerdeki verimliliği 
artırmaya yönelik katkılarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 
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noktasında gerekli adımları atmayı ve yönetimin farklı kademeleri, fonksiyonel alanlar ve ilgili paydaşlar 
arasında entegrasyon, iş birliği, koordinasyon ve diyalogu teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. 

48. Kentsel ekonomik kalkınmaya dair fırsatları ortaya koymak ve mevcut ve yeni ortaya çıkmaya 
başlayan zorlukları ele almak amacıyla; yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum, kadınlar, gençler 
ve engellilere yönelik kurumlar, yerel halklar, uzmanlar, akademik kurumlar, sendikalar, işçi organizas-
yonları, göçmen dernekleri ve kültür vakıfları da dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşların etkin katılımını 
ve bunlar arasında işbirliğini teşvik edeceğiz.

49. Kent ve kır yerleşimlerine dair işlevleri ulusal ve alt-ulusal mekansal çerçevelere entegre eden 
bölgesel sistemler ile kent ve insan yerleşimleri sistemlerini destekleyeceğiz. Bu sayede, doğal kaynak-
ların ve toprağın sürdürülebilir yönetimini ve kullanımını teşvik edeceğimizi belirtiyor, kent-kır sürekliliği 
içinde adil bölgesel kalkınmayı teşvik etmek için kentsel ve kırsal arz ve talebi birbirine bağlayan ve 
ekonomik ve bölgesel farklılıkları kapatan güvenilir tedarik ve değer zincirleri oluşturmayı taahhüt edi-
yoruz.

50. Yüksek verim; sosyal, ekonomik ve bölgesel uyum; güvenli ve çevresel sürdürülebilirliği geliş-
tirmek için potansiyellerini arttırmak adına, sürdürülebilir ulaşım ve mobilite, teknoloji-iletişim ağ ve 
altyapıları, entegre bir kentsel ve bölgesel yaklaşıma dayalı şekilde planlama araçlarıyla desteklenen 
kent-kır etkileşim ve bağlantılarını teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu unsurlar, kentler ve çevre bölge-
leri, kent çevresi ve kırsal alanlar ve uygun olduğu durumlarda büyük kara-deniz bağıntıları arasındaki 
bağlantısallığı içermelidir.

51. Doğal kaynakların ve toprağın sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, uygun doluluk yoğunluk, çok 
merkezlilik ve çok amaçlı kullanımı destekleyen kentsel planlama ve tasarım araçları da dâhil olmak 
üzere, dolgu ya da planlı kentsel genişleme stratejileri aracılığıyla, kentteki mekânsal sistemlerin geliş-
tirilmesini teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu stratejileri, ölçek ekonomilerini harekete geçirmek 
ve gıda sistem planlamasının güçlendirmek, kaynak verimliliğini, kent dirençliliğini ve çevresel sürdürü-
lebilirliği arttırmak amacıyla uygulayacağımızı ifade ediyoruz.

52. Kentsel genişlemenin öncülüğü noktasındaki ihtiyacı göz önüne alarak, erişilebilir ve iyi şekil-
de birbirine bağlanmış altyapı ve hizmet sunumları, sürdürülebilir nüfus yoğunlukları ve yeni yerleşim 
alanlarının bütüncül tasarımı ve kentsel dokuya entegrasyonu ile çarpık kentleşme ve ötekileştirmenin 
önlenmesi aracılığıyla, kentsel yenilenmeyi önceliklendiren kentsel kalkınma stratejileri geliştirilmesini 
destekliyoruz

53. Arazi değeri de dâhil olmak üzere, daha iyi sosyal ve ekonomik değer üretmek ve herkes için 
kamu ve bireysel yatırımları ile geçim kaynağı fırsatları oluşturmak amacıyla; sosyal ve ekonomik kalkın-
manın itici gücü olan güvenli, kapsayıcı, erişilebilir, yeşil ve kaliteli kamu alanları teşvik etmeyi taahhüt 
ediyoruz.
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em 54. Bağlantısallığın yararlarını kullanarak ve verimsiz mobilitenin, trafik sıkışıklığının, hava kirliliğinin, 

kentsel ısı adası etkisinin ve gürültünün mali, çevresel ve kamu sağlığı maliyetlerini düşürek; yenilebilir 
ve makul fiyatlı enerji üretimini ve sürdürülebilir ve etkili ulaşım altyapı hizmetlerinin mümkün olduğu 
oranda sağlanmasını taahhüt ediyoruz. Ayrıca, başta yoksullar ve kayıt dışı yerleşim birimlerinde yaşa-
mını sürdürenler olmak üzere, tüm kent sakinlerinin enerji ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına özel 
bir önem vereceğimizi taahhüt ediyor, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşün, kentler ve insan 
yerleşimlerine enerji arzı maliyetlerini düşürmede etkin bir araç olacağının altını çiziyoruz.

55. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlananlar da dâhil olmak üzere, hava kalitesi ilkelerini göz 
önüne alarak; yeterli, kapsayıcı ve kaliteli kamu hizmetleri ve temiz bir çevreye; sağlık hizmetleri gibi 
sosyal altyapı ve hizmetlere erişimlerini, doğum öncesi çocuk ve anne ölümlerini azaltmak için cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişim de dâhil olmak üzere, teşvik etmek suretiyle sağlıklı 
toplumlar inşa etmeyi taahhüt ediyoruz.

56. Gelir getirici fırsatlara işgücü erişimi, bilgiyi, beceriyi ve yenilikçi ve rekabetçi kent ekonomisine 
katkı sağlayan eğitim hizmetlerini teşvik etmek suretiyle ekonomik verimliliği arttırmayı ve ayrıca, kent-
lerde ve insan yerleşimlerinde tam ve verimli istihdam ve insan onuruna yakışır iş ve geçim imkânlarının 
teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

57.  Başta kadınlar, gençler, engelliler, yerli halk ve yerel toplumlar, mülteciler, ülke içinde zorla yerin-
den edilen kişiler ve göçmenler, yoksullar ve korunmaya muhtaç grupların ihtiyaç ve potansiyellerine 
özel bir önem göstererek, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, kentlerde ve insan yerleşimlerinde tam ve 
verimli istihdam ve herkes için insan onuruna yakışır iş ve geçim fırsatlarının sunulmasını teşvik edece-
ğimizi taahhüt ediyoruz.

58.  Çevresel sürdürülebilirlik ve kapsayıcı refah ilkelerine dayanarak elverişli, adil ve sorumlu bir iş 
ortamının inşasını teşvik etmeyi ve yatırımları, inovasyonları ve girişimciliği desteklemeyi taahhüt edi-
yoruz. Bunun yanında, kayıt veya kayıt dışı ekonomilerde olması farketmeksizin sosyal ve dayanışma 
ekonomisinde faaliyet gösteren işletme ve kurumlar başta olmak üzere, mikro, küçük ve orta ölçekli 
işletme ve kooperatifleri değer zinciri boyunca desteklemek suretiyle karşılaştıkları zorluklara çözüm 
üretilmesi noktasında yerel işletmeleri desteklemeyi ve onları teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

59.  Ulusal şartları da dikkate alarak; ücretsiz, ev hizmetlerinde ve göçmen olarak çalışan tüm kadın 
işçiler başta olmak üzere, kayıtdışı ekonomilerde çalışan yoksulların kent ekonomisine katkılarını tanı-
mayı taahhüt ediyoruz. Bu kişilerin yaşam koşullarının; çalışma şartlarının ve gelir güvenliğinin; yasal ve 
sosyal korumalarının; beceri, varlık ve diğer destek hizmetlerine erişimlerinin; seslerinin ve temsiliyet-
lerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut geçim kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesinin yanında 
teşviklerin ve uyum önlemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulacak dengeli bir yaklaşım benimsenmesi 
suretiyle, işçilerin ve ekonomik birimlerin kayıtlı ekonomiye kademeli olarak geçişi desteklenecektir. Bu 
kapsamda, kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde ulusal koşullar, yasal düzenlemeler, mevzuatlar, uygula-
malar ve öncelikleri göz önünde bulunduracağız.

60.  Yüksek katma değere sahip sektörler aracılığıyla yüksek verimliliğe geçmek için kentsel ekono-
mileri sürdürmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu kazanımı; farklılıkları, teknolojik gelişmeyi, 
araştırma ve inovasyonu teşvik ederek; kaliteli, insan onuruna yakışır ve verimli istihdam olanakları 
sunarak; kültürel ve yaratıcı endüstrileri, sürdürülebilir turizmi, sahne sanatları ve kültürün korunması 
faaliyetlerini teşvik ederek elde edeceğiz. 
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kentlerde ve insan yerleşimlerinde giderek artan üretime ve ortak refaha erişmek için eğitim, beceri ge-
liştirme ve istihdam olanaklarına ulaşmalarını mümkün kılmayı taahhüt ediyoruz. Kız ve erkek çocukları 
ile gençler daha iyi bir geleceğin mümkün kılınmasına yönelik değişimin temel aktörleridir, yeterli yetki 
ve kaynakla donatıldıkları takdirde, kendileri ve yaşadıkları toplum için önemli savunuculuk faaliyetleri  
gerçekleştirebilirler. Bu sebeple, çocukların ve gençlerin sürece dahiliyeti, Yeni Kentsel Gündem’in uy-
gulanmasında son derece önemlidir.

62.  Mümkün olduğu durumlarda, yaşlanan nüfusun sosyal, ekonomik ve mekansal gereksinimlerini 
göz önünde bulundurmayı, ve kentsel nüfusun yaşam kalitesini iyileştirirken, yaşlanma faktörünün yeni 
iş olanakları ile sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürekli ekonomik gelişme için bir fırsat olarak değerlendiril-
mesini ve bu durumun olası avantajlarından faydalanılmasını mümkün kılmayı taahhüt ediyoruz.

Çevresel olarak sürdürülebilir ve dirençli kentsel kalkınma

63.  Kentlerin ve insan yerleşimlerinin, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıpları, biyoçeşitli-
liğin azalması, ekosistem üzerindeki baskılar, kirlilik, doğal ve insan kaynaklı afetler ile iklim değişikliği 
ve beraberinde getirdiği riskler sebebiyle eşi görülmemiş zorluk ve tehditlerle karşı karşıya bulundu-
ğunu ve bu unsurların tüm yönleriyle yoksulluğa son verme ve sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılma 
çabalarını baltaladığının bilincindeyiz. Kentlerin demografik eğilimlerini ve küresel ekonomide, iklim 
değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum çabalarında, kaynakların ve ekosistemin kullanımında oynadıkları 
rolü dikkate alarak söyleyebiliriz ki; kentlerin ve insan yerleşimlerinin planlanması, finanse edilmesi, 
geliştirilmesi, inşası, yönetimi ve yönetim biçimi kentsel sınırların çok ötesine geçerek, sürdürülebilirlik 
ve dirençlilik üzerinde doğrudan bir etki yaratmaktadır.

64.  Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada, kent merkezlerinin genellikle kendilerini 
ve sakinlerini iklim değişikliğinin ve depremler, şiddetli hava olayları, sel, heyelan, fırtına, aşırı sıcaklar, 
su kıtlığı, kuraklık, hava kirliliği, bulaşıcı hastalıklar, -özellikle kıyı bölgeleri, delta alanları ve gelişmekte 
olan küçük ada devletlerini etkileyen bir durum olarak - deniz seviyesinde yükselme gibi diğer doğal ve 
insan kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerine karşı savunmasız durumda bırakacak niteliklere sahip olduğunu 
kabul ediyoruz.

65.  Kentlerde ve insan yerleşimlerinde doğal kaynakların yönetimi noktasında, kent ekosistemini ve 
çevresel hizmetleri koruyacak ve geliştirecek, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltacak ve afet 
riski azaltımını ve yönetimini mümkün kılacak şekilde oluşturulmuş sürdürülebilir yönetim anlayışını teş-
vik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bunu, risk düzeyleri için standartlar da dâhil olmak üzere, doğal ve beşeri 
unsurlardan kaynaklanan afet riskinin periyodik olarak değerlendirilmesi ve afet risk azaltım strateji-
lerinin ve risk seviyesi standartlarının geliştirilmesini destekleyerek ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi 
kolaylaştırır ve dirençli kentsel ve bölgesel planlama, altyapı ve temel hizmetler vasıtasıyla herkes için 
refah ve yaşam kalitesini destekleyerek gerçekleştireceğiz.

66.  Dijitalleşme, temiz enerji ve teknolojinin yanı sıra yenilikçi ulaşım teknolojileri fırsatlarını doğru 
şekilde kullanan akıllı şehir yaklaşımları benimsemeyi kabul ediyor, ve böylece, kent sakinleri için daha 
çevre dostu seçimler yapmayı, sürdürüleblir ekonomik büyümeyi ve şehirlerin hizmet sunumlarını iyileş-
tirmelerini sağlamayı mümkün kılacak çalışmaları destekleyeciğimizi taahhüt ediyoruz.
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em 67.  Birbirlerine başarılı şekilde bağlanmış ve iyi dağıtılmış şeffaf, çok amaçlı, güvenli, kapsayıcı, eri-

şilebilir, yeşil ve kaliteli kamusal alanların oluşturulmasını ve bunların korunmasını; şehirlerin afetler ile 
sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi iklim değişiklerine karşı dirençliliğin artırılmasını; gıda güvenliği 
ve beslenmenin, vatandaşların fiziksel ve ruhsal sağlığının ve kentteki hava kalitesinin iyileştirilmesini; 
gürültü kirliliğinin azaltılmasını ve cazibe merkezi niteliğinde yaşanabilir şehirler, insan yerleşimleri ve 
kentsel çevre düzenlemeleri oluşturulmasını; ve endemik türlerin korunmasına öncelik vermeyi taahhüt 
ediyoruz. 

68. Ekosistemlerin ulaşım, gıda güvenliği, ekonomik refah, ekosistem hizmetleri ve dirençlilik için 
önemli kaynak sağlayıcıları olarak oynadıkları rolün önemini vurgulayarak, kent deltaları, kıyı alanlar ve 
diğer çevresel anlamda hassas alanlara özel bir önem vermeyi, ve bunun yanında, sürdürülebilir kentsel 
ve bölgesel kalkınma ve gelişme için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ediyoruz.

69. Kentleri ve insan yerleşimlerini destekleyen kıyı alanları da dahil olmak üzere, toprağın ekolojik 
ve sosyal işlevini korumayı ve geliştirmeyi; ve aynı zamanda,  ekosistemin yenilenebilme kapasitesinin 
aşılmaması adına sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları geliştirilmesini mümkün kılmak hedefiyle 
ekosistem temelli çözümler geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun yanında, kentsel yayılmayı önlemek, 
gereksiz arazi kullanım değişimlerinin önüne geçmek, verimli toprak ve önemli ekosistem kayıplarını 
önlemek amacıyla kentsel genişlemeleri uygun yoğunluk ile birleştirerek sürdürülebilir arazi kullanımını 
teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

70. Uzak enerji, su, gıda ve materyal kaynaklarına aşırı bağımlılığın hizmet arzı konusunda kırılganlık 
ve aksamalar da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik noktasında birtakım zorlukları beraberinde geti-
rebileceğini ve yerel hizmet tedariğinin vatandaşların kaynaklara erişimini kolaylaştırabileceğini kabul 
ederek, malların ve temel hizmetlerin yerel düzeyde tedarik edilmesini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

71. Hava kısa ömürlü iklim kirleticileri, sera gazı ve gürültü de dâhil olmak üzere, tüm atık ve tehlikeli 
kimyasalların çevresel anlamda güvenli yönetimi ve en aza indirgenmesine özel bir önem atfederek; 
kara, su (okyanuslar, denizler ve tatlısular), enerji, ormanlar ve gıda da dâhil olmak üzere tüm kaynak-
ların sürdürülebilir yönetimini güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunu yaparken, kent-kır bağlantıları, 
işlevsel arz ve değer zincirlerini çevresel etki ve sürdürülebilirlik açısından dikkate alan ve yeni ortaya 
çıkmaya başlayan zorluklar karşısında ekosistemin korunması, yenilenmesi, restorasyonu ve direncini 
kolaylaştırırken döngüsel bir ekonomiye geçişi mümkün kılan bir yol izleyeceğimizi ifade ediyoruz.
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em 72.  Yerel ve bölgesel ölçekte kent-kır sürekliliklerini göz önünde bulundurarak ve ilgili paydaşların ve 

toplulukların katılımını da içerecek şekilde, entegre su kaynakları planlama ve yönetimini içeren uzun 
vadeli kentsel ve bölgesel planlama süreçleri ve mekansal kalkınma uygulamaları geliştirmeyi taahhüt 
ediyoruz.

73. Su döngüsünü de göz önünde bulundurarak; kentlerde, kent çevrelerinde ve kırsal alanlarda su 
kaynağı iyileştirmeleri, atık suyunun azaltılması ve arıtılması, su israfının en aza indirilmesi, suyun tekrar 
kullanımını teşvik etme ve suyun depolanması, retansiyonu ve yeniden doldurulmasını artırma yoluyla 
suyun korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

74. Çevreye duyarlı atık yönetimini desteklemeyi ve atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri 
dönüştürülmesi, atıkdepolama alanlarının en aza indirgenmesi ve geri dönüşümün mümkün olmadığı 
veya bu seçimin en iyi çevresel sonucu sağladığı durumlarda atığın enerjiye dönüştürülmesi yollarıyla 
atık üretimini önemli ölçüde azaltmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, kıyı bölgelerinde gelişmiş atık ve atıksu 
yönetiminin geliştirilmesi vasıtasıyla deniz kirliliğini azaltmayı taahhüt ediyoruz. 

75. Uygun görüldüğü şekilde, ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimleri sürdürülebilir, yenilenebilir ve uy-
gun fiyatlı enerjiyi, enerji tasarruflu binaları ve yapı modelleri geliştirmeleri yolunda teşvik etmeyi ve 
ayrıca sera gazı ve siyah karbon salınımlarının azaltılması, sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri 
oluşturulması, yeni ve insana yakışır iş olanakları sunulması, kamu sağlığının geliştirilmesi ve enerji te-
darik maliyetinin düşürülmesi için gerekli olan enerji korunumunu ve verimliliğini teşvik etmeyi taahhüt 
ediyoruz.

76. Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını teşvik edecek ve beton, metaller, odun, 
madenler ve toprak gibi hammadde ve inşaat malzemelerinin kaynaklarının verimli şekilde kullanımına 
özel önem göstereceğiz. Güvenli madde geri kazanımı ve geri dönüşüm tesislerinin inşası; sürdürüle-
bilir ve dirençli yapıların geliştirilmesi ve yerli, toksik olmayan ve geri dönüştürülmüş materyalleri ile 
katkısız ve kurşunsuz boya ve kaplamaların kullanılmasını önceleyeceğimizi taahhüt ederiz.

77. Entegre, yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı politika ve planlar ve aynı zamanda Afet Riski Azal-
tımına Yönelik 2015-2030 Sendai Çerçevesi’ne uygun olarak hazırlanmış ekosistem temelli yaklaşımlar 
benimseyip uygulayarak, kaliteli altyapı ve mekânsal planlamanın geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, 
şehirlerin ve insan yerleşimlerinin dirençliliğini güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Yine bu hedefe ulaş-
mak amacıyla, gecekondu yerleşimleri de dâhil olmak üzere, risk altındaki alanlarda bulunan kayıtlı ve 
kayıt dışı yerleşim birimlerindeki kırılganlıkları ve riskleri azaltmak noktasında, her seviyede bütüncül 
ve veri kaynaklı afet riski azaltım ve yönetim araçlarına başvurulmasını teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. 
Tüm bunları yaparken, vatandaşların, toplulukların, kurumların ve sunulan hizmetlerin olası travmalara 
karşı hazırlıklı olmasını, bu gibi durumlara uyum sağlamalarını ve hızlıca toparlanmalarını mümkün kıla-
cak önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanında, gecekondu ve kayıt dışı yerleşimlerin geliştiril-
mesi ve iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere, afet risklerini ve etkilerini azaltacak dirençli ve kaynak etkin 
altyapılar geliştireceğiz. Ayrıca, gecekondu ve kayıt dışı yerleşim birimleri de dâhil olmak üzere tüm 
riskli konutların güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için için gerekli önlemleri almayı ve yerel yönetimler ve 
paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışarak onları afetlere karşı daha dirençli kılmayı taahhüt ediyoruz.
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şılamak için zamanında ve etkin yerel müdahale sağlamanın yanı sıra, riskleri önlemek ve dirençlilik inşa 
etmek amacıyla; reaktif yaklaşımlardan risk konusunda farkındalığı artırma ve yapılması planlanan yatı-
rımların tamamlanmasını teşvik etme gibi daha proaktif, risk odaklı, tüm tehlike türlerini ve tüm toplu-
lukları kapsayan yaklaşımların benimsenmesini teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu gibi bir yaklaşımda, 
dirençlilik oluşturma, çevresel ve mekansal önlemler alma ve geçmiş afetlerden alınan derslerin yanı 
sıra yeni risklere dair farkındalığı gelecek dönemde oluşturulacak planlamalara entegre etme amacıyla 
“yeniden ve daha güçlü şekilde inşa et” ilkelerinin afet sonrası toparlanma süreçleri içinde mutlaka yer 
alması gerektiğini ifade ederiz.

79. İklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması da dâhil olmak üzere, uluslararası, ulusal, alt-ulu-
sal ve yerel iklim eylemlerini teşvik etmeyi; kentlerin ve insan yerleşimlerinin, buralarda yaşayan sakinle-
rin ve tüm yerel paydaşların çabalarını önemli uygulayıcılar olarak desteklemeyi; ve yapı dirençliliklerini 
kuvvetlendirmenin yanında ilgili tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ediyoruz. 
Bu gibi tedbirler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca kabul edilen Paris 
Sözleşmesi’nin, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayi dönemi öncesi seviyenin 2 derece altındaki sı-
caklıklarda tutulması ve sıcaklık artışının sanayi dönemi öncesi seviyenin 1.5 derece üzerine sınırlanması 
gibi hedefleri ile tutarlı olmalıdır.

80. Ekosistem temelli adaptasyonların da kullanılması suretiyle, kent sakinlerinin dirençliliğini inşa 
eden uyum planları, politikaları, programları ve eylemleri oluşturmak amacıyla; iklim kırılganlıklarını ve 
etkilerini şehir düzeyinde değerlendirmenin yanı sıra, orta ve uzun vadeli adaptasyon planlama süreç-
lerini desteklemeyi tahhüt ediyoruz. 

Etkin Uygulama

81. Yeni Kentsel Gündem’de ortaya konan dönüştürücü taahhütlerin hayata geçirilmesi için, ulusal, 
alt-ulusal ve yerel düzeylerde elverişli politika çerçeveleri gerektiğini kabul ediyoruz. Bu politika çer-
çeveleri, kentteki mekansal kalkınmanın katılımcı nitelikteki planlaması ve yönetimi ve etkin uygulama 
araçlarıyla entegre olması ve uluslararası iş birliğinin yanı sıra, yönetimin tüm düzeyleri arasında iyi 
uygulamaların, politikaların ve programlarn paylaşımı da dahil olmak üzere, kapasite geliştirme çalış-
maları tarafından tamamlanması gerekmektedir.  

82. BM sistemleri içinde bulunanlar da dâhil olmak üzere bütün uluslararası ve bölgesel teşkilat ve 
kuruluşlar ile çok taraflı sözleşme imzacılarını, kalkınma ortaklarını, uluslararası ve çok taraflı finansal 
kuruluşları, bölgesel kalkınma bankalarını, özel sektörü ve diğer paydaşları; Yeni Kentsel Gündem’in 
uygulanmasını anaakımlaştırarak sürdürülebilir kentleşmeye bütüncül bir yaklaşım geliştirme yolunda 
kentsel ve kırsal kalkınma stratejilerini koordine etmeye davet ediyoruz. 

83. Bu kapsamda, Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi’nin 88’inci paragrafında da vurgulandı-
ğı gibi; sistem genelinde bir stratejik planlama, uygulama ve raporlama çerçevesi içerisinde, sürdürüle-
bilir kentsel kalkınma alanında Birleşmiş Milletler’in tüm sistemi çapında koordinasyon ve uyumluluğu 
geliştirmenin gerekliliğine dikkat çekiyoruz.

84.  Devletleri; uluslararası hukuka uymayan, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ruhuna aykırı olan ve 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasına ket vuracak türden tek taraflı idari, 
mali veya ticari adımları yürürlüğe sokmaktan veya uygulamaktan imtina etmeye çağırıyoruz.
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85. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Yönetim Konseyi’nin 
20 Nisan 2007 tarihli 21/3  ve 3 Nisan 2009 tarihli 22/8  kararlarda kabul edilen Uluslararası Yerinden 
Yönetim ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Kılavuzu ve Herkes için Temel Hizmetlere Erişim Ulusla-
rarası Kılavuzu’nda yer alan ilke ve stratejileri bir kez daha vurguluyor ve dile getiriyoruz.

86. Şeffaf ve hesap verebilir finans mekanizmalarıyla uygun şekilde bağlantılandırılmalarını sağlamak 
amacıyla; ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeyde kurumsal ve düzenleyici çerçevelerce desteklenen bütün-
cül kalkınma stratejileri ve planlarının bir parçası olarak sürdürülebilir kentsel ve bölgesel kalkınmayı 
ana hatlarıyla uygulamak için, kapsayıcı, uygulanabilir ve katılımcı kentsel politikalarda Yeni Kentsel 
Gündem’in etkin şekilde uygulanmasını mümkün kılmaya çalışacağız. 

87. Çok-düzeyli danışma mekanizmaları inşa ederek ve yönetimin her seviyesi için ilgili yeterlilikler, 
araçları ve kaynakları açık şekilde tanımlayarak; ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimler arasında daha 
güçlü iş birliği ve ortaklıkların oluşmasını destekleyeceğiz. 

88. Kentleşmeye yönelik bütüncül yaklaşımları güçlendirmek ve bunları içeren entegre kentsel ve 
bölgesel planlama stratejileri uygulamak amacıyla; kırsal kalkınma, arazi kullanımı, gıda güvenliği ve 
beslenme, doğal kaynakların yönetimi, kamusal hizmet sunumu, su ve sanitasyon, sağlık, çevre, enerji, 
konut ve hareketlilik politikaları gibi sektörel politikaların hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için aldık-
ları önlemler arasında tutarlılık sağlanmasına yönelik çalışmaları, farklı fonksiyonel alanları göz önüne 
alarak yönetimin farklı düzey ve ölçeklerinde uygulayacağız.

89. Eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerini temel alan mevzuat ve politikaların oluşturulması için, yö-
netimlerin ulusal kent politikalarını uygulamalarına yardımcı olmak ve onları politika ve karar alma me-
kanizmaları olarak güçlendirmek amacıyla yetki ikamesi ilkesi çerçevesinde uygun mali, siyasi ve idari 
yetki devirlerinin yapılması için uygun görüldüğü şekliyle, gerekli tedbirler alacağız. 

90. Ülkelerin ulusal yasal mevzuatına uygun olarak, etkin yerel ve metropoliten çok-düzeyli yönetişim-
ler uygulamak amacıyla alt-ulusal ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini destekleyeceğiz. Ayrıca, bu 
aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak ve onlara kent, metropol ve bölgeler düzeyinde 
karşılaşılabilecek sorunları yönetmek için gereken yetki ve kaynakları sunmaya çalışacağız. Sürdürüle-
bilir borç yönetimi de dâhil olmak üzere, yasal çerçeveler ve güvenilir finansman kaynaklarını uygun 
şekilde içeren, kapsayıcı metropoliten yönetişimini teşvik edeceğiz. Bunun yanında, yerel yönetimler 
de dâhil olmak üzere, kadınların her seviyede karar alma süreçlerine liderlik etmelerine ve tüm alanlara 
etkin katılımlarına ve eşit haklara sahip olmalarına yönelik önlemler alacağız. 
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em91. Yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla ve ulusal yasal düzenleme ve politikalar doğrultusunda, 

kendi idare ve yönetim yapılarını belirleme noktasında yerel yönetimleri destekleyeceğiz. Ayrıca, kamu 
yararının korunmasını sağlamak ve özlü hedefler, sorumluluklar ve hesap verebilirlik mekanizmalarını 
net bir şekilde tanımlayarak, temel hizmetler ve altyapının geliştirilmesi ve yönetilmesi amacıyla, yerel 
yönetimlerin topluluklar, sivil toplum ve özel sektör ile iş birliklerini destekleyecek ve uygun yasal çer-
çevelerin oluşturulmasını teşvik edeceğiz. 

92. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve erişilebilir verileri kullanarak; herkese açık iş birliği ve ortaklıklar 
için geniş tabanlı ve iyi kaynaklandırılmış mekanizmalar ve platformlar oluşturmak da dâhil olmak üzere 
yönetimin her seviyesi ve sivil toplum arasındaki doğrudan ortaklığın yeni biçimlerinde yer etmiş kent-
sel ve bölgesel politika ve planlama süreçlerinin, kavramsallaştırmadan tasarım, bütçeleme, uygulama, 
izleme ve değerlendirmeye kadar, her aşamasında katılımcı, yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı yakla-
şımlar benimsenmesini teşvik edeceğiz.

Kentin mekânsal gelişiminin planlanması ve yönetilmesi

93. BM-Habitat Yönetim Konseyi tarafından, 23 Nisan 2015 tarih ve 25/6 sayılı karar ile onaylanan 
Kentsel ve Bölgesel Planlama Uluslararası Kılavuzu’nda yer alan kentsel ve bölgesel planlama ilke ve 
stratejilerini bir kez daha vurguluyor ve dile getiriyoruz. 

94. Kısa vadeli ihtiyaçları, rekabetçi bir ekonomi, yüksek yaşam kalitesi ve sürdürülebilir çevre koşulla-
rının uzun vadeli arzu edilen sonuçlarıyla dengelemeyi amaçlayan entegre planlamalar yapacağız. Ay-
rıca, değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlamak adına planlarımızda esneklik sağlamaya da 
gayret göstereceğiz. Teknolojideki yeniliklerden faydalanmaya ve daha iyi bir yaşam ortamı mümkün 
kılmaya çalışırken, bu planları sistematik bir şekilde uygulayacak ve değerlendireceğiz.

95. Farklı ölçeklerdeki kentler ve insan yerleşimleri arasında iş birliği ve karşılıklı desteği teşvik ede-
rek; küçük şehirlerin, aracı şehirlerin ve kasabaların gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme sistemlerinin ge-
liştirilmesinde oynadıkları rolü güçlendirerek; sürdürülebilir, makul fiyatlı, yeterli, dirençli ve güvenli ko-
nut, altyapı ve hizmetlere erişimi mümkün kılarak; kent-kır sürekliliği boyunca etkin ticaret bağlantıları 
oluşturulmasını kolaylaştırarak ve küçük ölçekli çiftlik sahiplerinin ve balıkçıların yerel, alt-ulusal, ulusal, 
bölgesel ve küresel değer zincirlerine ve pazarlara erişimini mümkün kılarak; bütüncül, çok-merkezli ve 
dengeli bölgesel kalkınma politika ve planları uygulanmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca, sürdürülebilirlik 
ve gıda güvenliğine katkıda bulunmak adına bir seçenek olarak yerel pazarlara elverişli ve erişilebilir 
ağlar oluşturmak suretiyle, kentsel tarımı teşvik edecek, sorumlu, yerli ve sürdürülebilir üretim ve tüke-
timi destekleyecek ve ayrıca bu konudaki sosyal etkileşimlerin artmasını savunacağız.
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em 96. Sınır ötesi alanları da içerecek şekilde, farklı büyüklük ve ölçekteki kentsel alanlar ile bunları çevre-

leyen yarı-kentsel ve kırsal alanlar arasındaki sinerji ve etkileşimlerin güçlenmesini teşvik etmek adına, 
kentsel, bölgesel ve metropol planlar da dahil olmak üzere, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel planla-
manın uygulanmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca, kent-kır süreklilikleri boyunca adil bir bölgesel büyüme 
sağlanması suretiyle, sürdürülebilir ekonomik verimliliği hızlandıran sürdürülebilir bölgesel altyapı pro-
jelerinin geliştirilmesini destekleyeceğiz. Bu kapsamda, belediyelerin ve metropol yönetimlerin idari 
sorumluluklarını yerine getirmek, kamu hizmetleri sunmak ve yerel ve bölgesel kalkınmayı teşvik etme 
noktasında etkin araçlar olarak fonksiyonel bölgelere ve kentsel alanlara dayanan kent-kır iş birlikleri ve 
belediyeler arası ortaklık mekanizmalarını teşvik edeceğiz. 

97. Kültürel mirası koruyup ve kentsel yayılmanın önüne geçerek, gecekonduların ve kayıt dışı yer-
leşimlerin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere kentsel alanların uygun şekilde yenilenmesini ve iyileşti-
rilmesini öncelik olarak belirleyerek, yüksek kalitede yapılar ve kamusal alanlar sunarak, bütüncül ve 
katılımcı yaklaşımları teşvik ederek, tüm ilgili aktörleri ve kent sakinlerini sürece dahil ederek, mekansal 
ve sosyoekonomik ayrışmayı ve burjuvalaşmayı önleyerek, planlı kentsel yayılma ve dolguları destekle-
yeceğiz.

98. Çarpık kentleşmeyi önlemenin yanı sıra, kent içi hareketlilik sorunlarını, kişi başına düşen hizmet 
sunum maliyetlerini azaltmak ve yoğunluktan, yığılma -ölçek ekonomilerinden uygun şekilde yarar-
lanmak amacıyla; toprağın ve doğal kaynakların adil, etkin ve sürdürülebillir yöntemlerle kullanılması, 
çok-merkezlilik, uygun yoğunluk ve bağlantısallık, çok amaçlı kullanım ve alanların sosyal ve ekonomik 
amaçlarla kullanılabilmesi ilkelerine dayarak; planlı kentsel yayılmalar da dâhil olmak üzere, bütüncül 
kentsel ve bölgesel kalkınmayı teşvik edeceğiz.

99. Güvenliğin ve emniyetin artırılması ile sosyal ve kuşaklar arası etkileşimin ve çeşitliliğin teşvik 
edilmesini sağlayarak, herkes için kaliteli temel hizmetlere ve kamusal alanlara erişim olanağı ve karşıla-
nabilir konut seçeneklerinin sunulmasıyla toplumsal kaynaşmayı kolaylaştıran kentsel planlama strateji-
lerinin uygulanmasını destekleyeceğiz. Bu plan ve stratejilere, kentsel şiddetten etkilenen bölgelerdeki 
hizmet tedariği profesyonellerine ve bu bölgelerde yaşayan topluluklara yönelik geliştirilmiş eğitimle-
rin de eklenmesi için gerekli adımları atacağız.

100. Taciz ve cinsiyete dayalı şiddet gibi suç ve şiddet şekillerinden arındırılmış, herkesçe erişilebilir, 
güvenli, erişilebilir, yeşil ve caddeler, sokaklar ve diğer kamusal alanların inşasını teşvik edeceğiz. İnsan 
ölçeğini ve sokak zeminlerinin mümkün olan en iyi şekilde ticari kullanımını mümkün kılan önlemleri göz 
önünde bulundurarak kayıtlı ve kayıt dışı yerel pazarları ve ticareti teşvik edecek, kar amacı gütmeyen 
topluluk inisiyatiflerini destekleyecek, vatandaşları kamusal alana çekecek, vatandaşların refah ve sağ-
lığını arttırmak için bu alanlarda yürüyüş ve gezintiler yapmayı ve bisiklet kullanımını teşvik edeceğiz. 

101. Afet riskinin ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve uyumuna dair önlemleri; sera 
gazı emisyonları, dirençlilik temelli ve çevre etkin alanlar ve yapıların inşası, hizmetler ve alt yapı ve 
doğal çözümler de dahil olmak üzere, yaş ve cinsiyet farklılıklarına karşı duyarlı kentsel ve bölgesel 
gelişme ve planlama süreçlerine entegre edeceğiz. Ayrıca, sektörlerarası işbirliği ve ortaklığı teşvik 
edecek; afet riskinin azaltılması ve mevcut ve gelecekteki kamusal tesis lokasyonlarına dair risk de-
ğerlendirmeleri gibi müdahale planlarının geliştirilmesi ve uygulanması için yerel yönetimlere yönelik 
kapasite geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz. 
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em 102. Kentsel planlama ve tasarım kapasitesini arttırmaya çalışacak ve ulusal, alt-ulusal ve yerel düzey-

lerde kent plancılarına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz.

103. Şehir güvenliğinin sağlanması ve terörizm ve terörizme yatkın şiddet yanlısı aşırıcılık da olmak 
üzere, şiddetin ve suçun önlenmesine yönelik kapsayıcı tedbirleri bütünleştireceğiz. Bu tedbirler, kent 
stratejileri ve inisiyatifleri geliştirme noktasında ilgili yerel toplulukları ve sivil toplum aktörlerinin dahili-
yetini de içerisinde barındıracaktır. Gecekondu ve kayıt dışı yerleşimler ile savunmasızlık ve politika ge-
liştirilmesinde kültürel faktörleri de göz önünde bulundurarak, spesifik grupların küçük düşürülmesinin 
önüne geçilecektir.

104. Güçlü ve kapsayıcı yönetim yapıları vasıtasıyla ve bunun yanında, tapu kaydı ve yönetişimi ile 
ilgilenen, toprağın şeffaf ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetimi ve kullanımı ile mülkiyet kaydı ve yasal 
mali sistemler uygulayan şeffaf ve sürdürülebilir hesap verebilir kurumlar aracılığıyla, yasal gerekliliklere 
uyumu teşvik edeceğiz. Çeşitli mekanizmalar yoluyla, yerel yönetimleri ve ilgli paydaşları kadastrolar, 
değerleme ve risk haritaları, arazi ve konut fiyat kayıtları gibi temel arazi envanteri bilgilerini geliştirme 
ve kullanma konularında destekleyeceğiz. Bunu, bahsi geçen verilerin bir takım ayrımcı toprak işletim 
politikaları için kullanılmamalarını sağlarken, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, göç durumu, engellilik 
durumu, coğrafi konum ve ulusal bağlamda diğer özelliklere göre ayrılmış yüksek kaliteli, güncel ve 
güvenilir verilerin üretilmesi amacıyla yapacağız. 

105. Makul bir yaşam standardının sağlanmasının unsurlarından biri olarak makul konut hakkının aşa-
malı olarak gerçekleştirilmesini teşvik edeceğiz. Ulusal, alt-ulusal ve yerel kalkınma stratejileri, arazi po-
litikaları ve konut arzı arasında tutarlılığı sağlamak amacıyla, katılımcı bir planlama içeren ve yeridenlik 
ilkesini göz önüne alan konut politikalarını tüm düzeylerde uygulayacak ve geliştireceğiz.

106. Sosyal içerme, ekonomik etkinlik ve çevre koruma ilkelerine dayalı konut politikalarını destekle-
yeceğiz. Merkezi ve konsolide şehir alanlarını da içeren karşılanabilir ve sürdürülebilir konut için kamu 
kaynaklarının etkin kullanımını teşvik edeceğiz. Ayrıca, sosyal içerme ve bütünlüğü desteklemek adına 
karma gelir gelişimini destekleyeceğiz.

107. Kiralama ve diğer kullanım hakkı seçenekleri ile kişilerin ve toplumların değişen ihtiyaçlarına ce-
vap verecek ortak konut, ortak alan ve diğer toplu kullanım hakları da dâhil olmak üzere, geniş bir 
yelpazede karşılanabilir, sürdürülebilir konut seçeneklerine erişimi teşvik eden politikaların, araçların, 
mekanizmaların ve finansman modellerinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bu noktada amacımız, özel-
likle düşük gelir grupları için konut arzını iyileştirmek, ayrımcılığı ve keyfi tahliyeleri ve aynı zamanda 
yerinden edilmeleri engelleyerek adil ve makul yeniden tahsisleri mümkün kılmaktır. Bu, gecekondu 
ve kayıt dışı yerleşimlerin iyileştirilmesi programlarına özel bir önem göstererek aşamalı şekilde konut 
sahip olma ve prefabrik planlarına destek olmayı da içermektedir.

108. Eğitim, istihdam, konut ve sağlık arasındaki güçlü bağlara değinerek, dışlanma ve ayrımcılığı ön-
leyerek yerel bütüncül konut yaklaşımlarını destekleyen konut politikaları geliştirilmesini destekleyece-
ğiz. Ek olarak, evsizlikle mücadele etmeyi ve bununla birlikte, kararlı politikalar ve kapsayıcı, katılımcı ve 
sürdürülebilir konut programları gibi hedefe yönelik aktif katılım stratejileri vasıtasıyla suçla mücadele 
etmeyi ve ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz.
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rına entegrasyonunu mümkün kılmak amacıyla, fiziksel ve çevresel iyileştirmelerin ötesine geçen stra-
tejiler aracılığıyla gecekonduların ve kayıt dışı yerleşimlerin geliştirilmesi ve olabildiğince engellenmesi 
için finansal ve beşeri kaynakların artan dağılımını göz önüne alacağız. Bu stratejiler, sürdürülebilir, 
makul, güvenli ve karşılanabilir konutun yanı sıra, temel ve sosyal hizmetler ile güvenli, kapsayıcı, eri-
şilebilir, yeşil ve kaliteli kamusal alanlara erişimi içermeli; ve mülkiyet hakkının güvenliğini ve düzenli 
hale getirilmesini, çatışmaların önlenmesi ve arabulucuğun tesisine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını 
teşvik etmelidir.

110. Gecekondu ve kayıt dışı yerleşim sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak 
gerçekleştirilmiş geçmiş çabalardan edinilen tecrübeler ışığında, bu bölgelerde yaşayan insanların ge-
nel nüfusa oranını azaltmak amacıyla kapsayıcı ve şeffaf izleme sistemlerini tanımlama ve güçlendirme 
çabalarını destekleyeceğiz.

111. Konut sektörü içerisinde dirençli bina yasaları, standartlar, kalkınma izinleri, arazi kullanımı ka-
nunları ve yönetmeliklerini içeren; yasal düzenlemeleri planlayan; arazi spekülasyonları, yerinden etme, 
evsizlik ve keyfi tahliyelerle mücadele eden ve bunları önleyen; sürdürülebilirlik, kalite, karşılanabilirlik, 
sağlık, güvenlik, enerji ve kaynak etkinliği, erişilebilirlik, emniyet ve dirençliliği mümkün kılan makul ve 
uygulanabilir düzenlemelerin geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Ayrıca, özel sosyal, ekonomik, çevresel ve 
kültürel boyutların dikkate alınmasıyla, ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde kaliteli, güncel ve güvenilir 
verilere dayalı konut arz ve talebinin iki ayrı şekilde analizlerinin yapılmasını destekleyeceğiz.

112. Ortaya çıktıkları sosyal ve ekonomik sınıflara bakılmaksızın, kentsel sistemlerden ayrılmış izole 
toplu konut üretimlerini önlemek adına iyi yerleştirilmiş ve iyi dağıtılmış konut planlarını öncelikleyerek, 
stratejinin merkezine konut ve insan ihtiyaçlarının yerleştirilmesiyle sürdürülebilir kentsel gelişme prog-
ramlarının uygulanmasını ve düşük gelirli grupların konut ihtiyaçları için çözümler üretilmesini teşvik 
edeceğiz.

113. Yol güvenliğini iyileştirmek ve bunu sürdürülebilir hareketliliğe ve ulaşım altyapı planlama ve 
tasarımına entegre etmek adına önlemler alacağız. Farkındalık arttırıcı faaliyetler ile birlikte, tüm kadın-
ların ve kız çocuklarını, çocuk ve gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve korunmasız durumdaki kişilerin ih-
tiyaçlarına özel önem gösterilerek, Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem olarak adlandırılan güvenli sistem 
yaklaşımlarını destekleyeceğiz. Özellikle yaralanmaların ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine 
yönelik olarak, yaya güvenliğini ve bisiklet hareketliliğini aktif bir şekilde korumak ve geliştirmek için 
politikalar ve önlemler almak ve uygulamak için çalışacağız. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde, moto-
siklet ölümleri ve yaralanmalarının sayısının orantısız şekilde artmasını göz önünde bulundurarak, mo-
tosiklet güvenliği konusunda kapsamlı mevzuat ve politikalar geliştirmek ve uygulamak için çalışacağız. 
Bir öncelik olarak, her çocuğun okula güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuğunu destekleyeceğiz.
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kentsel hareketlilik ve kara ve deniz taşımacılığı sistemlerine erişimi teşvik edeceğiz. Böylece, vatan-
daşların kentlerde ve insan yerleşimlerinde sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımını mümkün kılacağız. 
Bunu, ulaşım ve hareketlilik planlarını genel kentsel ve bölgesel planlara entegre ederek ve çeşitli ula-
şım ve hareketlilik seçenekleri sağlayarak yapacağız. Bu kapsamda,

 (a) Toplu taşıma için erişilebilir, güvenli, verimli, karşılanabilir ve sürdürülebilir alt yapıların yanı 
sıra, motorlu ulaşım yerine yürüyüş ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım seçeneklerinin artışını;

 (b) Özellikle yoksullara yönelik yerinden edilme uygulamalarını en aza indiren ve makul fiyatlı, 
çok sakinli konutlar ile istihdam ve hizmetlerin birleşimini destekleyen, adil ve ulaşım odaklı kalkınmayı;

 (c) Seyahat ve taşıma ihtiyaçlarının azaltılmasına, özellikle gelişmekte olan küçük ada devletleri 
ve kıyı kentleri için, su yolları da dâhil olmak üzere, kentsel, yarı-kentsel ve kırsal alanlar ile ulaşım ve 
hareketlilik planlamaları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlayacak daha iyi yapılandırılmış ve 
bütüncül ulaşım ve arazi planlamalarının inşasını;

 (d)  Mal ve hizmetlere etkin bir erişim sağlayan, şehirdeki çevresel yaşam ve canlı hayatı üzerin-
deki etkilerini en aza indiren ve sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik gelişmeye olan katkılarını en üst 
düzeye çıkaran kentsel nakliye planlaması ve lojistik gibi kavramların benimsenmesini,
teşvik edeceğiz.

115. Kentsel ve metropoliten ulaşım planlarının çevre, ekonomi, toplumsal uyum, yaşam kalitesi, eri-
şilebilirlik, yol güvenliği, kamu sağlığı ve iklim değişiklik eylemi gibi faydalarını değerlendirmek adına 
ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetim düzeylerinde mekanizmalar ve ortak platformlar geliştirmek adına 
gerekli önlemleri alacağız.

116. Sürdürülebilir ulusal kentsel ulaşım ve hareketlilik politikalarına, ortak hareketlilik hizmetlerini 
mümkün kılan yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere, kentsel ve metropoliten alanlarda ulaşım ve hare-
ketlilik hizmetlerinin sürdürülebilir, erişilebilir ve şeffaf şekilde teminine ve düzenlenmesine dayanan bu 
mekanizma ve çerçevelerin geliştirilmesini destekleyeceğiz. Yerel yönetimler ve ulaşım ve hareketlilik 
alanlarında hizmet sağlayıcı durumundaki aktörler arasında, veri yönetimi de dâhil olmak üzere, kamu 
yararını koruyan, kişisel gizliliği muhafaza eden ve karşılıklı yükümlülükler tanımlayan açık, şeffaf ve 
hesap verebilir şekilde düzenlenmiş ve bir sözleşmeye dayalı ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edeceğiz.  

117. Sürdürülebilir kentsel ve metropoliten ulaşım ve hareketlilik planları da dahil olmak üzere, ulu-
sal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde, planlama ve politika çerçevelerinin karşılıklı olarak anlaşılmasında, 
ulaştırma ve kentsel ve bölgesel planlama departmanları arasında daha güçlü koordinasyonlar oluş-
turulmasını destekleyeceğiz. Bu planları güçlendirmek ve uygulamak için gerekli bilgi ve kapasitenin 
geliştirilmesinde yerel ve alt-ulusal yönetimleri destekleyeceğiz.
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kirliliği azaltmak amacıyla, toplu hızlı geçiş sistemleri, entegre ulaşım sistemleri, hava ve raylı sistemler 
ve güvenli, etkin ve makul yaya ve bisiklet yolu alt yapısı ve teknoloji temelli yenilikler gibi ulaşım ve 
hareketlilik alt yapı ve sistemlerini iyileştirmelerini sağlayacak finansman araçlarının üretimi ve geliştiril-
mesi konusunda ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimleri teşvik edeceğiz. 

119. Suya bağlı afet durumlarında güvenliği arttırmayı, sağlık koşullarını iyileştirme, herkes için gü-
venli ve karşılanabilir içme suyuna evrensel ve adil erişimi mümkün kılma ve kadınların, kız çocuklarının 
ve korunmasız grupların ihtiyaç ve güvenliklerine özel bir önem göstererek herkes için makul ve adil 
sanitasyon ve hijyenik koşullara erişimi mümkün kılma amacıyla, su, sanitasyon ve hijyen, kanalizasyon, 
katı atık yönetimi, kentsel drenaj, hava kirliliğinin azaltılması ve yağmur suyu yönetimi için koruyucu, 
erişilebilir ve sürdürülebilir alt yapı ve hizmet sunum sistemlerine yeterli yatırımların yapılmasını teşvik 
edeceğiz. Bu alt yapıların, iklime dayanıklı olduğunu ve diğer unsurların yanı sıra konut ve hareketlilik 
de dahil olmak üzere, entegre kentsel ve bölgesel gelişme planlarının bir parçasını oluşturduklarından 
emin olmalı ve bahse konu alt yapıların yenilikçi, kaynak-etkin, erişilebilir, konuya özel ve kültürel açı-
dan hassas sürdürülebilir çözümler gibi unsurları göz önüne alarak katılımcı bir anlayışla uygulanmala-
rını mümkün kılmaya çalışacağız. 

120. Kapasite geliştirme yoluyla, kentsel alt yapı hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde korunması da 
dahil olmak üzere, sürdürülebilir su yönetim sistemlerini uygulama kapasitesiyle birlikte şehir suyu ve 
sanitasyon tesislerini ekipmanlandıracağız. Bunu yaparken, ilgili konudaki eşitsizlikleri kademeli olarak 
ortadan kaldırmayı, herkes için temiz ve makul içme suyuna evrensel ve adil erişimi, herkes için makul 
ve adil sanitasyon ve temizlik hizmetlerine erişimi teşvik etmeyi amaçlayacağız.

121. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek, bunların kamu bi-
nalarında, alt yapıda ve tesislerde uygulanması konusunda alt-ulusal ve yerel çabaları destekleyerek, ve 
ayrıca, uygun olduğu durumlarda doğrudan kontrolün avantajlarından yararlanarak karşılanabilir, gü-
venilir ve modern enerji servislerine küresel erişimi mümkün kılacağız. Bunu yaparken, konut, ticari ve 
endüstriyel binalar, sanayi, ulaşım, atık ve sanitasyon gibi nihai kullanım sektörlerindeki alımları teşvik 
edeceğiz. Ayrıca, enerji-etkin hedeflere ulaşmak amacıyla, bina performans kod ve standartlarını, ye-
nilenebilir portföy hedeflerini, enerji-etkin etiketlemeleri, mevcut binaların güçlendirilmesini ve enerji 
konusunda kamu ihale politikalarını destekleyeceğiz. Ayrıca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ara-
sındaki sinerjiyi geliştirmek için akıllı şebeke, ilçe enerji sistemleri ve topluluk enerji planlarına öncelik 
vereceğiz.

43



Ye
re

l K
en

ts
el

 G
ün

d
em 122. Sürdürülebilir atık yönetim sistemlerine evrensel erişimi mümkün kılmak için atıkların yok edil-

mesi ile ilgili karar alımlarının yerel bir yapı içerisinde olmasını destekleyeceğiz. Üreticinin sattığı malın 
piyasa fiyatına ürünün çevrede yol açacağı maliyetin de eklenmesini düzenleyen ilkeyi benimsiyor ve 
buna kentsel atık yönetim sistemlerinin finansmanındaki atık üreticileri ve tüketicilerini de dahil ediyo-
ruz. Böylece atıkların yol açtığı tehlikeleri azaltıp daha iyi tasarlanmış ürünler ortaya koymayı hedefliyo-
ruz. 

123. Açlığı ve yetersiz beslenmeyi sona erdirmek amacıyla, başta şehirlerde yaşayan yoksullar ol-
mak üzere kent sakinlerinin gıda güvenliği ve beslenme ihtiyaçlarının kentsel ve bölgesel planlamada 
entegrasyonunu teşvik edeceğiz. Gıda kayıpları ve israfını azaltmak ve önlemek ve gıda atıklarının 
yeniden kullanılması için,  yiyeceklerin tüketiciye makul ve karşılanabilir şekilde üretimi, depolanması, 
taşınması ve pazarlanmasını kolaylaştırmak adına kentsel, yarı-kentsel ve kırsal alanlarda sürdürülüle-
bilir gıda güvenliği ve tarım politikalarının koordinasyonunu teşvik edeceğiz. Bunu yanında, enerji, su, 
sağlık, ulaşım ve atık politikaları ile gıda politikalarının koordinasyonunu destekleyecek; genetik tohum 
çeşitliliğini koruyacak, tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltacak; ve kentsel alanlarda verimliliği en üst 
düzeye çıkarma ve atığı en aza indirme amacıyla politikalar uygulayacağız.

124. Kültürü; ana planlar, imar ilkeleri, bina kodları, kıyı yönetim politikaları ve manevi kültürel mirasın 
ve peyzajın korunmasını sağlayan stratejik kalkınma politikaları da dahil olmak üzere, planlama araçla-
rının benimsenmesinde kentsel planların ve stratejilerinin öncelikli bir bileşen olarak bu planlara dahil 
edecek ve kentsel gelişmenin olası yıkıcı etkilerinden muhafaza edeceğiz.

125. Sürdürülebilir kentsel gelişme için kültürel mirastan yararlanılmasını teşvik edecek ve kültürel 
mirasın sosyal katılım ve sorumluluğu teşvik etmede oynadığı rolü kabul edeceğiz. Kentsel dokuya 
saygılı restorasyon ve adaptasyonlar yoluyla ve bir değer yaratma amacıyla, mimari eserler ve sitelerin 
yenilikçi ve sürdürülebilir şekilde kullanımını teşvik edeceğiz. Yeni teknoloji ve tekniklerin de kullanımı 
yoluyla, yerli halk ve yerel toplulukların, somut ve somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı ve yaygınlaş-
tırılmasında ve geleneksel dil ve söyleyişlerin korunmasında rol almasını taahhüt ediyoruz.

Uygulama Araçları

126. Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasının elverişli bir ortam ve çok fazla sayıda uygulama araçları 
gerektirdiğini kabul ediyoruz. Bunlar arasında, bilim, teknoloji ve yeniliğe erişim, karşılıklı olarak kabul 
edilmiş şartlarla bilgi paylaşımının geliştirilmesi ve finansal kaynakların kapasitelerinin geliştirilmesi ve 
mobilizasyonu da yer almaktadır. Tüm bunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin taahhüdünü dikka-
te alarak ve küresel, bölgesel, ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeylerde mevcut tüm geleneksel ve yenilikçi 
kaynakları kapsayarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca, tüm yönetim seviyeleri, özel sektör, sivil toplum, BM 
sistemi ve diğer aktörler arasında eşitlik, hesap verebilirlik, insan haklarına saygı ve dayanışma ilkeleri-
ne dayanan, güçlü uluslararası ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturulmasını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 
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araçlarına ilişkin taahhütleri yineliyoruz.

128. Yeni Kentsel Gündem’in ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dair kentsel boyutların uygulan-
ması amacıyla, BM-Habitat, diğer BM program ve faaliyetleri ile diğer ilgili paydaşları, kanıta dayalı ve 
faydalı rehberlikler oluşturma noktasında teşvik edeceğiz. Bu konuda, üye devletler, yerel yönetimler, 
temel gruplar, diğer paydaşlar ve uzmanlar ile birlikte çalışacağız. Çalışmalarımızı, Habitat III sürecin-
den ve ayrıca bölgesel ve tematik toplantılar da dahil olmak üzere, hazırlık sürecinde edindiğimiz bilgi, 
tecrübe ve mirasın üzerine inşa edeceğiz. Bu bağlamda, Dünya Kentsel Kampanyası, Habitat III Paydaş-
lar Genel Kurulu ve Küresel Arazi Aracı Ağı’nın değerli katkılarını da göz önüne alıyoruz.

129. BM-Habitat’ı, normatif bilgi geliştirmeye ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi tasarlama, planlama 
ve yönetme noktasında ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimlerde kapasite geliştirmek için araçlar sağla-
maya yönelik çalışmalarını sürdürmeye çağırıyoruz.

130. Mevcut kentsel politikalar ve stratejiler tarafından yönlendirilen sürdürülebilir kentsel gelişmenin, 
tüm yönetim seviyelerinde elverişli bir çevre tarafından desteklenen bütüncül finansman çerçevele-
rinden yararlanabileceğini kabul ediyoruz. Ayrıca, tüm finansal uygulama araçlarının kesin bir şekilde, 
uyumlu politika çerçevelerine ve mali yerel yönetim süreçlerine dahil edilmesinin ve yönetimin tüm 
kademelerinde kapasite geliştirme çalışmalarının önemini kabul ediyoruz.

131. Her ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi konusunda birincil sorumluluğun kendisinde bulundu-
ğunu kabul ederek, sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılmak amacıyla gerekli araç ve mekanizmaları be-
nimseyerek yönetimin tüm düzeylerinde finansal yönetim kapasitelerini güçlendirmek ve kentleşmeyi 
finanse etmek için spesifik konu ve bağlamlara göre hazırlanmış yaklaşımları destekleyeceğiz. 

132. Kentleşmenin faydalarından yararlanma yoluyla ortaya çıkan iç kaynak ve gelirlerin yanı sıra, kata-
lizör etkileri ve özel yatırımların maksimize edilmiş edilmiş etkisini harekete geçireceğiz. Bunu, kentsel 
gelişme ve ek kaynaklara açık erişimi mümkün kılmak adına ekonomik koşulları iyileştirmek için yapa-
cağız. Ayrıca, bu noktada, ulusal mevzuata dayanılarak hazırlanan kamu politikalarının ve yerel kay-
nakların etkin bir şekilde kullanılmasının, Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması da dahil olmak üzere, 
sürdürülebilir kentsel gelişme için ortak amaçlarımız için son derece önemli olduğunu ifade ederiz.

133. Özel sektör faaliyetleri, yatırım ve inovasyonun verimlilik, kapsayıcı büyüme ve istihdam alanları 
üretiminin temel unsurlarını olduğunu ve ayrıca özel yatırımın, -daha özelde doğrudan yabancı yatırı-
mın- istikrarlı bir uluslararası finans sistemi ile birlikte kalkınma çabalarının en önemli yapı taşlarından 
olduğunu kabul ederek, işletmeleri kentsel alanlardaki sürdürülebilir kalkınma zorluklarını çözme nok-
tasında yaratıcılık ve yeniliklerini uygulamaya çağırıyoruz.

134. Alt-ulusal ve yerel yönetimlerin, ulusal politikalar doğrultusunda çok amaçlı kadastro, yerel ver-
giler, ücretler ve hizmet masrafları gibi unsurlar aracılığıyla potansiyel gelir tabanlarını kaydetmelerini 
ve genişletmelerini sağlayacak uygun politikaları ve kapasiteleri destekleyeceğiz. Bunu yaparken, ka-
dınların, kız çocuklarının, çocuk ve gençlerin, yaşlıların, engellilerin, yerli halk ve yerel toplulukların ve 
yoksul ailelerin bu uygulamalardan orantısız şekilde etkilenmelerini önleyeceğiz.
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mak ve bunların kendi gelirlerini toplamasını ve harcamalarını idare etmesini sağlamak amacıyla, uygun 
olduğu durumlarda, öncelik, işlev, görev ve performansa dayalı teşviklere dayanacak şekilde ulusal yö-
netimlerden ulus-altı ve yerel yönetimlere uygun ve şeffaf mali transfer sistemlerinin kurulmasını teşvik 
edeceğiz.

136. Alt-ulusal bölgeler boyunca, kent merkezleri içerisinde ve kentsel ve kırsal alanlar arasındaki 
eşitsizliklerin azatılması ve bütüncül ve dengeli bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla, finansal 
kaynakların dağılımı noktasında dikey ve yatay modellerin geliştirilmesini destekleyeceğiz. Bu kapsam-
da, adalet ve mekansal entegrasyona yönelik ilerlemenin değerlendirilmesi konusunda bir araç olarak 
harcama ve kaynak tahsisi ile ilgili verilerin şeffaflığının geliştirilmesi önemini vurguluyoruz.

137. Kentsel gelişme süreçleri, altyapı projeleri ve kamu yatırımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 
arazi ve mülk değerindeki artışın korunması ve paylaşılması için en iyi uygulamaları teşvik edeceğiz. Bu 
kapsamda, özel korumayı ve arsa ve emlak spekülasyonlarını önlemek adına, kazanç odaklı mali politi-
kaların uygulanması gibi tedbirler alınabilir. Ayrıca, arazi piyasası düzenlemeleri de dahil olmak üzere, 
mali sistemler ile kentsel planlama arasındaki bağlantıyı ve kentsel yönetim araçlarını güçlendireceğiz. 
Bunun yanında, arazi temelli finansman üretim çabalarının sürdürülebilir olmayan arazi kullanım ve tü-
ketim ile sonuçlanmamasını mümkün kılmaya çalışacağız.

138. Yerel yatırım ve projelerin gerekliliği ve etkisinin değerlendirilmesi adına, şeffaf ve hesap vere-
bilir harcama kontrol araçları uygulamaları noktasında alt-ulusal ve yerel yönetimleri destekleyeceğiz. 
Bu araçlar, ulusal politikalar doğrultusunda, açık ve adil ihale süreçlerini, satın alma mekanizmalarını ve 
güvenilir bütçe uygulamasını destekler nitelikteki yasal kontrole ve kamusal katılıma dayalı ve ayrıca 
bütünlük, hesap verebilirlik, etkin yönetim ve kamu malları ve kamusal araziye erişimi mümkün kılmak 
adına yolsuzluğun önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirleri almış uygulama ve politikalara dayanır. 

139. Söz konusu olması halinde, yerel kredibilite ve sürdürülebilir yerel borç pazarları gibi araçları 
kullanarak ve yeterli kaynaklarla ve kapasitelerle desteklenmek şartıyla sürdürülebilir borç idaresine 
dayanacak ulusal ve yerel borçlanmayı mümkün kılacak olan güçlü yasal düzenleme çerçevelerinin 
oluşturulmasını destekleyeceğiz. Kamusal ve özel, ulusal ve uluslararası finansmanları teşvik edebilecek 
finansal havuz mekanizmaları da dahil olmak üzere, bölgesel, ulusal, alt-ulusal ve yerel kalkınma fonları 
veya kalkınma bankaları gibi kentsel finansmana uygun finansal araçların üretilmesini destekleyece-
ğiz. Sermaye maliyetini azaltmak ve özel sektör ve hanehalklarını sürdürülebilir kentsel gelişmeye ve 
dirençlilik geliştirme çabalarına katılmaya teşvik etmek amacıyla döviz riskini yönetirken, Çok-Taraflı 
Yatırım Garanti Ajansı gibi risk azaltım mekanizmalarının kullanımını teşvik edeceğiz.
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nansman ürünlerinin geliştirilmesini destekleyecek ve çeşitli çok taraflı finansal kuruluşların, bölgesel 
kalkınma bankalarının ve kalkınma finans kurumlarının, işbirliği ajanslarının, özel sektör finansörlerinin 
ve yatırımcıların, kooperatiflerin, borç para verenlerin ve mikrofinans bankalarının katılımını teşvik ede-
ceğiz.

141. Kamu hibelerinden diğer kamu kuruluşları ve özel sektör kaynaklı katkılara kadar çeşitli fon kay-
naklarına dayanarak, ulusal düzeyde kentsel ve bölgesel ulaştırma alt yapı ve hizmet fonları oluşturma-
yı; aktörler ve aracılar arasında iş birliğini ve hesap verebilirliği teşvik edeceğiz.

142. Uluslararası çok-taraflı finansal kurumları, bölgesel kalkınma bankalarını, kalkınma finansmanı 
kurumlarını ve işbirliği ajanslarını, yenilikçi finansal mekanizmalar ve diğer yollarla finansal destek sağ-
lamaya ve başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması için 
program ve projeler oluşturmaya çağırıyoruz.

143. Anlaşılan usul ve şartlar çerçevesinde, alt-ulusal ve yerel yönetimler için iklim değişikliğine uyum 
ve azaltım plan, politika ve eylemlerini desteklemek amacıyla, Yeşil İklim Fonu, Küresel Çevre Fonu, 
Uyum Fonu ve İklim Yatırım Fonu da dahil olmak üzere, çeşitli çok-taraflı fonlara erişimi destekliyoruz.  
Bunun yanında, yönetimin tüm seviyelerinde finans ve borç sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında 
ulusal yasal çerçevelere uyumlu olarak iklim finansmanı alt yapı çözümleri geliştirmek ve katalitik finan-
sal araçların tanımlanması adına uygun mekanizmalar üretmek için alt-ulusal ve yerel finans kuruluşları 
ile işbirliği yapacağız.

144. Kentsel ve metropoliten alt yapıya, binalara ve diğer kent varlıklarına yapılan yatırımlar ve yerel 
halkın barınma ve ekonomik ihtiyaçları ile ilgili olarak, sigorta ve reasürans kurumları ve diğer ilgili 
aktörlerle işbirliği yapmak da dahil olmak üzere, kentlerde ve insan yerleşimlerinde iklim ve felaket 
risklerine yönelik uygun çözümleri keşfedecek ve geliştireceğiz.

145. Sürdürülebilir kentsel ve bölgesel gelişme için kamu ve özel tüm kaynaklardan ek kaynak hare-
ketliliğini hızlandırmak adına resmi kalkınma yardımı da olmak üzere, uluslararası kamu finansmanı-
nın kullanılmasını destekleyeceğiz. Bu, uluslararası kamu finansmanının, özellikle sınırlı yerli kaynaklara 
sahip fakir ve kırılgan ülkelerde, ülkelerin kamu kaynaklarını ülke içinde harekete geçirme çabalarını 
tamamlamada önemli bir rol oynadığının farkında olarak, potansiyel yatırımcılara yönelik risklerin azal-
tılmasını içerebilir.

146. Sürdürülebilir kentsel gelişmeye, kapasite geliştirmeye ve kentsel çözüm paylaşımları ve yöneti-
min tüm kademeleri ve tüm aktörlerce karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye katkıda bulunmak amacıyla, 
Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen bölgesel ve uluslararası, alt-ulusal, yerel ve şehir-şehir işbirliği 
fırsatlarını genişleteceğiz.
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ele alan ve sürdürülebilir kentsel gelişme noktasında kamu politikalarını formüle eden, uygulayan, ge-
liştiren, yöneten, izleyen ve değerlendiren bireysel, toplumsal ve kurumsal kapasiteleri birleştiren çok 
yönlü bir yaklaşım olarak teşvik edeceğiz.

148. Kentsel ve bölgesel gelişme noktasında karar alma süreçlerine etkin katılımlarını sağlayacak şe-
kilde örgütsel ve kurumsal yönetişim süreçlerini şekillendirmede kadın ve kız çocukları, genç ler ve 
çocuklar, yaşlılar, engelliler, yerli halk ve yerel topluluklar, korunmasız gruplar, sivil toplum, akademi ve 
araştırma kurumları ile birlikte çalışmak amacıyla, yerel yönetim dernekleri de dahil olmak üzere, ulusal, 
alt-ulusal ve yerel yönetimlerin kapasitesinin güçlendirilmesini teşvik edeceğiz

149. Hem kentsel politikalar ve kalkınma öncelikleri üzerine ulusal istişarelerde yer almalarını hem de 
sivil toplum, özel sektör, uzmanlar, akademi ve araştırma kurumları ve ayrıca bunların mevcut ağları ile 
birlikte alt-ulusal ve yerel yönetimlerle işbirliklerini tanıyarak ve bu konuda kendilerini destekleyerek, 
yerel yönetim birliklerini kapasite geliştirme noktasında bir kolaylaştırıcı olarak destekleyeceğiz.

150. Sürdürülebilir kentsel gelişmeye fayda sağlamak için bilim, teknoloji ve yenilik konusunda bil-
gi paylaşımının arttırılması ve güçlendirilmiş işbirliklerine duyulan ihtiyacı vurguluyor ve Addis Ababa 
Eylem Gündemi kapsamında kurulup Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi uyarınca başlatılan 
Teknoloji Kolaylaştırma Mekanizması süreçleriyle tam uyumluluk, eşgüdüm ve sinerji içinde olma ihti-
yacının altını çiziyoruz.

151. Ulus-altı ve yerel yönetimlere finansal planlama ve yönetim konularında yardımcı olması için ka-
pasite geliştirme programlarını destekleyeceğiz. Bu programlar, çevresel duyarlılıkları ve yolsuzlukla 
mücadele önlemlerini içeren ve şeffaf ve bağımsız yönetim, muhasebe, tedarik, raporlama, denetleme 
ve izleme süreçlerini benimseyen nitelikte kurumsal koordinasyonun her seviyesinde bağlı olacak şe-
kilde düzenlenmelidir. Burada amaç, sonuç odaklı yaklaşımları teşvik etmek ve orta ve uzun vadede 
idari ve teknik kapasite oluşturmak hedefiyle alt-ulusal ve ulusal performans ve uyumlulukları değerlen-
dirmektir. Bunu yaparken, yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı bir bütçeleme oluşturmaya, muhasebe 
süreç ve kayıtlarının geliştirilmesi ve sayısallaştırılmasına özel bir önem gösterilmelidir.

152. Arazi değer artışlarının ölçülmesi, kontrol edilmesi ve dağıtılması da dahil olmak üzere, değer 
tespitinin hukuki ve ekonomik temellerine odaklanarak, yasal arazilere dayalı gelir ve finansman araç-
larının kullanımının yanı sıra, politika üreticileri ve yerel kamu görevlileri için gayrimenkul piyasasının 
işleyişi üzerine kapasite geliştirme programlarını destekleyeceğiz.
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lıklar için planlama kriterleri geliştirerek kentsel gelişme süreçlerinde çok paydaşlı ortaklıkların sistema-
tik olarak kullanılmasını destekleyeceğiz.

154. Alt-ulusal yapılar, yerel yönetimler ve diğer ilgili paydaşlar arasındaki ortak üretim ağlarını des-
teklemek de dahil olmak üzere, en iyi uygulamaları ve yenilikçi çözümleri vurgulayarak, Yeni Kentsel 
Gündem’in uygulanmasını başlatma ve geliştirmeyi hedefleyen gönüllü işbirliğine dayalı girişimlerin, 
ortaklıkların ve koalisyonların getirdiği katkıların bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

155. Kentsel ve bölgesel kalkınma karar alım süreçlerine etkin şekilde katılabilmelerini mümkün kıl-
mak için, kadın ve kız çocuklarının,  çocukların ve gençlerin, yaşlıların ve engellilerin, yerli halk ve yerel 
toplulukların, korunmaya muhtaç grupların beceri ve yeteneklerini güçlendirmek noktasında kapasite 
geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz. Böylece, bahse konu unsurların yönetişim süreçlerini şekillen-
dirmek, diyalog ortamları oluşturmak, insan haklarını korumak ve ayrımcılıkla mücadeleyi teşvik etmek 
gibi politika ve süreçlere dahiliyetini de mümkün kılmış olacağız.

156. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başta kadınlar ve kız çocukları, çocuklar ve gençler, engelliler, 
yaşlılar ve korunmasız gruplar da dahil olmak üzere, tüm vatandaşlar için erişilebilir kılınması amacıyla, 
kapasite geliştirme programları da dahil olmak üzere, ulusal bilgi ve iletişim teknolojisi politikaları, 
e-devlet stratejileri ve vatandaş merkezli dijital yönetişim araçlarının geliştirilmesini teşvik edeceğiz. 
Bunu yaparken, bu unsurların sivil sorumluluklarını geliştirmelerini ve kullanmalarını, katılımlarını arttır-
malarını, verimliliği yükseltmelerini ve sorumlu yönetişime katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca, 
uzun vadeli bütüncül kentsel ve bölgesel planlama ve tasarım, arazi yönetimi ve kentsel ve metropoli-
ten hizmetlere erişimi mümkün kılmak amacıyla, coğrafi-mekansal bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, 
dijital platformların ve araçların kullanılmasını teşvik edeceğiz. 

157. Bilimi; sosyal, teknolojik, dijital ve doğa temelli inovasyonlar da dahil olmak üzere araştırma ve 
yeniliği; kentsel ve bölgesel planlamada ve politika formülasyonlarında dayanıklı bilim-politika arayüz-
lerini destekleyeceğiz. Ayrıca, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, göç durumu, engellilik, coğrafi konum 
ve ulusal, alt-ulusal ve yerel bağlamdaki diğer özelliklere göre gruplandırılmış coğrafi temelli, yüksek 
kaliteli, güncel ve güvenilir verilerin toplanması, analizi, standardizasyonu ve dağıtımı da dahil olmak 
üzere, bilgi ve deneyim paylaşımı için oluşturulmuş kurumsal mekanizmaları teşvik edeceğiz.

158. Sürdürülebilir kentsel gelişme ve politika ve stratejilerinin uygulanması konusunda kaydedilen 
ilerlemeyi etkin bir şekilde izlemek ve karar vericileri bu konuda bilgilendirmek için ulusal, alt-ulusal ve 
yerel düzeylerde verisel ve istatistiksel kapasiteyi güçlendireceğiz. Yeni Kentsel Gündem’in takibi ve 
değerlendirilmesi için veri toplama prosedürleri öncelikli olarak yasal ulusal, alt-ulusal ve yerel veri kay-
naklarına ve uygun olduğu durumlarda bazı diğer kaynaklara dayanmalıdır ve bu kaynaklar açık, şeffaf 
ve gizlilik haklarına ve tüm insan hakları yükümlülük ve taahütlerine saygı gösterme amacına uygun ola-
rak toplanmış olmalıdır. Bu çalışma, kentlere ve insan yerleşimlerine dair küresel ölçekte oluşturulacak 
insan temelli bir tanımın üretilmesine ilişkin gelişmelere destek olabilir.

159. Ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimlerin, veri toplama, haritalama, analiz etme ve dağıtımında ve 
ayrıca kanıta dayalı yönetişimin geliştirilmesi amacıyla hem küresel hem de yerel verileri kullanarak or-
tak bir bilgi tabanı oluşturmada oynadıkları rolü ve güçlendirilmiş kapasitesini destekleyeceğiz. Bahse 
konu veriler, nüfus sayımları, hanehalkı araştırmaları, nüfus kayıtları, topluluk temelli izleme süreçleri ve 
ilgili diğer kaynaklarının yanı sıra, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, göç durumu, engellilik, coğrafi konum 
ve ulusal, alt-ulusal ve yerel bağlamdaki diğer ilgili özellikleri içerebilir.
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olmak üzere- arasında bilgi aktarımı ve paylaşımı amacıyla, mevcut teknolojik ve sosyal araçları kullana-
rak açık, kullanıcı dostu ve katılmcı veri platformlarının oluşturulması, teşvik edilmesi ve geliştirilmesini 
destekleyeceğiz. Bunu yaparken, e-yönetişim aracılığıyla, etkin kentsel planlama ve yönetimi, verim-
liliği, şeffaflığı, coğrafi-mekansal bilgi sistemlerini ve bunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerince 
desteklenen yaklaşımları güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

İzleme ve Değerlendirme

161. Ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde uyumluluk sağlamak adına, Yeni Kentsel Gündem için 
periyodik bir takip ve izleme uygulayacağız. Kapsayıcı bir yaklaşımla sürdüreceğimiz bu çalışmalar vası-
tasıyla ilgili konularda gelişimi izleyebilecek, etki değerlendirmeleri yapabilecek ve Gündem’in etkin ve 
zamanında uygulanmasına, vatandaşlarımıza karşı hesap verebilirlik ve şeffaflığa imkan sunabileceğiz. 

162. Yeni Kentsel Gündem için gönüllü, ülke öncülüğünde ilerleyen, açık, kapsayıcı, çok düzeyli, ka-
tılımcı ve şeffaf izleme ve değerlendirme süreçleri uygulanmasını teşvik ediyoruz. Bu süreç, ulusal, 
alt-ulusal ve yerel düzeylerden yönetimlerin katkılarını göz önünde bulundurmalı ve Birleşmiş Milletler 
sistemi, bölgesel ve alt-bölgesel kuruluşlar, ilgili öncü gruplar ve diğer paydaşlardan gelen katkılarla 
zenginleştirilmelidir. Ayrıca, süreç, tüm ilgili paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak, bu ortaklıkları güç-
lendirmek ve kentsel çözümler ile karşılıklı öğrenim alışverişini teşvik etmek amacıyla oluşturulmalı ve 
sürekli olmalıdır.

163. Yeni Kentsel Gündem’in izleme ve değerlendirmesinde aktif ortaklardan biri olarak yerel yöne-
timlerin önemini kabul ediyor ve bu unsurları, ilgili dernekler ve uygun platformlar aracılığıyla da olmak 
üzere, ulusal ve alt-ulusal yönetimlerle ortak şekilde, yerel düzeyde uygulanabilir izleme ve değerlen-
dirme mekanizmaları geliştirmeleri hususunda destekleyeceğiz.

164. Uygulamalarında bir bütünlük ve tutarlılık sağlanması amacıyla, Yeni Kentsel Gündem ve Sürdü-
rülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin izleme ve değerlendirmesi arasında etkin bağların olması gerek-
tiğini vurgularız. 

165. Sürdürülebilir kentleşme, sürdürülebilir kalkınma, afet riski azaltımı ve iklim değişikliği arasındaki 
ilişkiyi kabul ederek, Birleşmiş Milletler sistemi ile işbirliği içerisinde görev ve yetkileri çerçevesinde 
BM-Habitat’ın, sürdürülebilir kentleşme ve insan yerleşimleri için temel bir aktör olarak rol ve uzmanlı-
ğını tekrar ifade ediyoruz.
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ile, ilki Kurul’un yetmiş ikinci oturumunda sunulmak üzere, her dört yılda bir Yeni Kentsel Gündem’in 
uygulanmasına ilişkin olarak raporlar üretilmesi konusunda, Genel Sekreter’e çağrıda bulunmaya davet 
ediyoruz.

167. Rapor, Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin ve sürdürülebilir kent-
leşme ve insan yerleşimlerine ilişkin uluslararası kabul görmüş hedeflerin nitel ve nicel bir analizini 
sunacaktır. Bu analiz, ulusal, alt-ulusal ve yerel yönetimlerin, BM-Habitat’ın, Birleşmiş Milletler siste-
minin diğer ilgili birimlerinin, Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasını destekleyen ilgili paydaşların ve 
BM Habitat Yönetim Konseyi’nin faaliyetlerine dayanılarak hazırlanacaktır. Rapor, mümkün olduğunca, 
çok-taraflı kuruluşların ve uygun olduğu durumlarda, sivil toplum, özel sektör ve akademinin katkılarını 
içermelidir. Ayrıca, rapor BM-Habitat tarafından düzenlenen Dünya Kentsel Forumu gibi mevcut plat-
form ve süreçlerin üzerine inşa edilmelidir. Rapor, tekrarlandan kaçınmalı ve yerel, alt-ulusal ve ulusal 
şartlara ve aynı zamanda yasal düzenlemelere, kapasitelere ve ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte olma-
lıdır.

168. Raporun hazırlanması, Birleşmiş Milletler sisteminin ilgili diğer birimleri ile yakın işbirliği içerisin-
de, BM-Habitat tarafından koordine edilecektir. Rapor, Ekonomik ve Sosyal Konseyi  aracılığıyla Genel 
Kurul’a sunulacaktır. Rapor, ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin izleme ve değerlendir-
mesi ile bütünlük ve koordinasyona dayalı bağlantılar sağlamak amacıyla Genel Kurul himayesinde 
toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Hakkındaki Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’a da yön verecektir.

169. Dünya Habitat Günü ve Dünya Şehircilik Günü gibi mevcut girişimleri kullanarak, Yeni Kentsel 
Gündem’in uygulanmasına ilişkin ortaklık, savunuculuk ve farkındalık arttırmaya yönelik faaliyetler yo-
luyla bu alandaki çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, sivil toplum, vatandaşlar ve ilgili paydaş-
lardan aldığımız desteğin artması adına yeni inisiyatifler oluşturmayı düşünüyoruz. Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Dünya Asamblesi’nde temsil edilen alt-ulusal ve yerel yönetim birlikleriyle Yeni Kentsel 
Gündem’in izleme ve değerlendirilmesinin sürdürülmesinin önemini ifade ediyoruz.

170. Genel Kurul’un, 16 Aralık 1996 tarihli 51/177, 21 Aralık 2001 tarihli 56/206 no’lu kararlarını, 16 
Aralık 1976 tarihli 31/109 ve 19 Aralık 1977 tarihli 32/162 no’lu kararlar da dahil olmak üzere, 67/126, 
68/239 ve 69/226 ve Kurul’un ilgili diğer kararlarını kabul ettiğimizi tekrar ifade ediyoruz. BM-Habi-
tat’ın bulunduğu Nairobi karargahının önemini yineliyoruz.

171. BM sistemi içerisindeki ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde Yeni Kentsel Gündem’in uygulan-
ması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler sistemi içe-
risindeki rolünü sürdürülebilir kentleşme ve insan yerleşimleri üzerine bir temel unsur ve odak noktası 
olarak gördüğümüz BM-Habitat’ın önemini vurguluyoruz. 
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18  Bu raporun, Habitat Gündemi’nin eşgüdümlü uygulanması konusunda Genel Sekreter’in 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sunduğu raporun yerini alması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 
Genel Kurul tarafından, ilgili gündem maddesi uyarınca alınan karar ile Genel Sekreter 
tarafından talep edilen rapora eklenmeyip bu raporun bir parçası olarak kabul edilmesi 
amaçlanmaktadır.
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BM Genel Kurulu’nun 71’nci toplantısına BM-Habitat ile ilgli somut ve bağımsız bir değerlendirme sun-
masını talep ediyoruz. Bu rapor:
 
 a) BM-Habitat’ın normatif ve operasyonel yetki alanını;

 b) Daha etkin, hesap verebilir ve şeffaf karar alma mekanizmaları için, Yönetim Konseyi üyeliğinin 
 evrenselleştirilmesi de dahil olmak üzere, BM-Habitat’ın yönetişim yapısını;

 c) Ortaklıkların potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için, BM-Habitat’ın ulusal, alt-ulusal 
 ve yerel yönetimlerle ve ilgili paydaşlarla çalışmalarını

 d) BM-Habitat’ın finansal kapasitesi, gibi analiz etmelidir.

173. Yeni Kentsel Gündem’in etkin bir şekilde uygulanmasını ve BM-Habitat’ın bu konudaki rolünü 
değerlendirmek üzere, yetmiş birinci oturumda Genel Kurul Başkanı tarafından toplanacak ve iki gün 
sürecek bir üst-düzey toplantı düzenlenmesini kararlaştırdık. Toplantıda, en iyi uygulamalar, bu alanda-
ki başarı hikayeleri ve raporda yer alan önlemler görüşülecektir. Toplantı başkanının özeti, yetmiş ikinci 
oturumda İkinci Komite’ye bir katkı olarak yansıyacak ve ilgili gündem maddesi uyarınca yıllık bağımsız 
değerlendirmede yer alan tavsiyeler ışığında gerçekleştirilecek eylemlerde dikkate alınacaktır.

174. Genel Kurul’u bir sonraki Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı 
(Habitat IV)’nı 2036 yılında, Yeni Kentsel Gündem’deki ilerlemeleri değerlendirmek ve pekiştirmek adı-
na yenilenmiş bir siyasi taahhüt ile toplamaya çağırıyoruz.

175. Genel Sekreteri, 2026 yılında yukarıda geçen 166’ncı paragrafa göre sunulacak olan dört yıl-
lık raporunda, kabulünden itibaren Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasında karşılaşılan zorlukları ve 
ilerlemeleri ortaya koymak ve atılacak sonraki adımları bu minvalde belirlemek için gerekli önlemleri 
almaya çağırıyoruz.
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Yeni Kentsel Gündem’in hazırlanması ve başarılı bir şekilde benimsenmesi, farklı ülkelerden ulusal, 
alt-ulusal ve yerel yönetimleri temsil eden kurum ve kişilerin ve birçok paydaşın katkılarıyla mümkün 
olmuştur. Bu konuda, teşekkürlerin özel olarak sunulması gerekenlerden bazıları;
Misafirperverliklerinin yanı sıra, Habitat III Konferansı ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye bağlılıkları 
sebebiyle, Ekvator Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rafael Correa ve Ekvator halkına;

Konferansı ve hazırlık sürecini destekleyen Ekvator Cumhuriyeti’nin New York’taki Birleşmiş Milletler 
Daimi Temsilcileri ve Daimi Temsilcilik Vekilleri,

 Xavier Lasso Mendoza Diego 
 Morejón Pazmiño Horacio 
 Sevilla Borja 
 ve Helena Yáñez Loza’ya;

Habitat III Konferası’na ev sahiplikleri ve desteklerinin yanı sıra, 30.000’in üzerinde katılımcıya gös-
terdikleri sıcak konukseverlik sebebiyle Kito Belediye Başkanı Mauricio Rodas’a, Kito şehrine ve şehir 
sakinlerine;

Yorulmak bilmeyen çabaları ve katkılarıyla Habitat III Konferansı’na yönelik yenilikçi ve katılımcı sürece 
liderlik eden Hazırlık Komitesi Bürosu’na, ve özellikle aşağıdaki Hazırlık Komitesi Bürosu eş-başkanla-
rına, 

Diego Aulestia (Ekvator)
María de los Ángeles Duarte (Ekvator)  
Maryse Gautier (Fransa);
Ayrıca Hazırlık Komitesi Bürosu’nun aşağıdaki bazı diğer üyelerine,  
Eric Miangar (Çad)
Bárbara Richards (Şili) 
Jaime Silva (Şili) 
Daniela Grabmüllerová (Çek Cumhuriyeti) 
Tania Roediger-Vorwerk (Almanya)
Csaba Korosi (Macaristan) Purnomo A. Chandra (Endonezya)
Mamadou Mbodj (Senegal) (Raportör sıfatıyla da) 
Elena Szolgayova (Slovakya) 
Majid Hasan Al-Suwaidi (Birleşik Arap Emirlikleri);

1 114 Nisan 2015’te Habitat III Hazırlık Komitesi’nin ikinci oturumunun ilk genel kurul 
   toplantısında, Diego Aulestia’nın (Ekvator) yerine seçildi.
2  214 Nisan 2015’te Habitat III Hazırlık Komitesi’nin ikinci oturumunun ilk genel kurul 
   toplantısında,  Bárbara Richards (Şili) yerine seçildi.
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Yeni Kentsel Gündem’in resmi olmayan hükümetlerarası görüşmelerinin kolaylaştırıcıları; Filipinler 
Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Lourdes Ortiz Yparraguirre ve özverileri Yeni Kentsel 
Gündem’in Kito’daki Habitat III Konferansı’dan önce kabul edilmesini sağlayan Meksika Birleşik Devlet-
leri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Juan José Gómez Camacho, ve vekili  Dámaso Luna Corona’ya;

Başta Genel Kurul İkinci Komitesi’nin çalışmalarında bulunanlar olmak üzere, Yeni Kentsel Gündem’in 
görüşmelerine katılan tüm üye devlet ve hükümetlerarası kurum heyetlerine;

Habitat III Hazırlık Komitesi üçüncü oturumuna ev sahipliği sebebiyle Endonezya Cumhuriyeti Hükü-
meti ve Surabaya halkına; 

Deklarasyonları Yeni Kentsel Gündem’in resmi katkılarının bir parçası olarak kabul eden Habitat III 
Bölgesel ve Tematik Toplantıları ev sahiplerine; -Bölgesel Toplantılar Cakarta (Endonezya), Prag (Çek 
Cumhuriyeti), Abuja (Nijerya), ve Toluca’da (Meksika); ve Tematik Toplantılar Tel Aviv (İsrail), Montreal 
(Kanada), Cuenca (Ekvator), Abu Dhabi (Birleşik Arap Emirlikleri), Meksiko Şehri (Meksiko), Barselona 
(İspanya), ve Pretoria’da (Güney Afrika) gerçekleştirilmiştir.-

Yeni Kentsel Gündem için yapı taşı niteliğinde olan ve belli başlı politika önerileri sunan 10 Politika Ra-
poru aracılığıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşan Habitat III Politika Birimi ortak kuruluşlarına, 200 Politika 
Birimi uzmanına;

Tüm süreç boyunca 16 Kurucu Ortak Grup’tan gelen bilgi ve görüşleri sağlamaya yönelik gönüllü ça-
baları sebebiyle, başta İcra Komitesi’nin milyonlarca insanın öncelik ve görüşlerinin Yeni Kentsel Gün-
dem’in ilk taslağına ve son haline taşınmasında büyük katkıları olan 34 üyesi olmak üzere, tüm Ortaklar 
Genel Kurulu üyelerine;

Alt-ulusal ve yerel yönetimlerin kentsel alanların dönüştürülmesinde oynadığı önemli rolün bilincde 
olarak, danışma sürecinde yerel otoritelerin danışma harekete geçirilmesi noktasında önemli bir rol 
oynayan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü’ne;

Başta Yeni Kentsel Gündem’in taslak metnine destekleri ve 22’nci rapor ile sağladıkları katkılar dolayı-
sıyla Birleşmiş Milletler Habitat III Görev Gücü üyeleri olmak üzere, Habitat III sürecine katkıları sebe-
biyle tüm Birleşmiş Milletler sistemine;

Toplantılar süresince yapılan tüm teknik destek ve Konferans’ın kendisi için, Birleşmiş Milletler’in Genel 
Kurul Konferans Yönetimi, Emniyet ve Güvenlik, Halkla İlişkiler ve Hukuk İşleri Bürosu birimlerine, ve 
son olarak;

Bu ortak vizyonun geliştirilmesini, yukarıda sözü edilen ve burada isimlendirilemeyecek kadar çok kişi-
nin katkı ve gayretleri mümkün kılmıştır. Yeni Kentsel Gündemi’in uygulanmasını sağlamak ve ilkelerini 
gerçekleştirmek için tüm vatandaşların, yönetimlerin ve paydaşların aktif katılımı bir gerekliliktir.

3  314 Nisan 2015’te Habitat III Hazırlık Komitesi’nin ikinci oturumunun ilk genel kurul 
toplantısında, Csaba Korosi (Macaristan) yerine seçildi.
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Hükümet ve yönetimler, 
sürdürülebilir insan 
yerleşimleri ve 
sürdürülebilir kentleşmeye 
yönelik ihtiyacı kabul etti. 

Hükümetler, özel 
sektör, uluslararası 

kurumlar,
akademi, uzmanlar 
ve NGO’lar,  kentsel 

eşitliği kalkınma 
gündemlerine entegre 

etme taahhüdünü 
yineledi.

Yeni Kentsel Gündem’e yönelik 
fikir birliği ve farkındalık oluşturma 

yönünde ortaklıklar geliştirme ve 
savunuculuk adına kapsayıcı katılımı 

mümkün kılma.
•Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Küresel Görev Gücü 
• Birleşmiş Milletler Görev Gücü

• Ulusal Kentsel Forumlar
• Kent Kahvaltıları

• Kent Gazeteciliği Akademisi
• Şehir Yürüyüşleri
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Küresel liderler, kentleşen dünyada kalkınmayı 
kolaylaştıran  sürdürülebilir insan yerleşimleri 
kavramıyla, Habitat Gündemi’ni herkes için
makul bir konut adına, küresel bir eylem
planı olarak kabul etti.
a. Kentler, küresel büyümenin başlıca unsurlarıdır;
b. Yerel yönetimler için daha güçlü bir 
 rol çağrısı yapmak,
c. Ve katılım gücünü kabul etmek adına
d. Kentleşme bir fırsattır.

Yeni Kentsel Gündem’e 
yönelik bilginin elde 
edilmesi, oluşturulması, 
düzenlenmesi
ve yaygınlaştırılması.

Yenilenen siyasi 
taahhütlerin korunması. 
Yeni zorluklara karşı 
uygulanacak eylemlerin 
ele alınması.
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Olay Yazıları Konferans 
tartışmalarına ilişkin 
spesifik konuların ayrıntılı 
bir analizini sunar.  

Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişme üzerine bağımsız 
politika önerileri 
geliştirmek için yüksek-
düzey uzmanların 
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uyum ve eşitlik için bir araçtır.
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Bogota Taahhüdü

YEREL ve BÖLGESEL YÖNETiMLER
HERKES iÇiN DAHA iYi BiR GELECEK SAĞLIYOR
Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu, yaşamlarını çeşitli yerleşim birimlerinde sürdüren şehir sakinlerinin 
oluşturduğu günümüz düzeninde, mevcut üretim modelinin kendi sınırlarına ulaştığını ve küresel toplumun giderek 
artan sosyal eşitsizliklerin sürekli zorluklarını karşılama ve kültürel çeşitliliği korurken dünyamız sistemlerinin 
ekolojik restorasyonunu mümkün kılma gibi görev ve sorumluluklarla karşı karşıya bulunduğuna şahit olmaktayız.

Bizler, büyük-küçük, kırsal-kentsel toplumları 
temsil eden ve Birleşmiş Milletler Habitat III 
Konferansı’nın hemen öncesinde Bogota’da 
düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler 
Zirvesi’nde toplanan dünya yerel ve bölgesel 
yönetimleri olarak, şunlara inanıyoruz:

1.
................................................................................
Mevcut genel durum ve şartlar; eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması adına yönetişim modellerinin 
ve toplumsal sözleşmenin yenilenmesini ve 
ayrıca yönetimin tüm kademelerinde önceliklerin 
değiştirilmesini içinde barındıracak cesur adımlar 
atılmasını gerekli kılan emsalsiz bir fırsat olarak 
kabul edilmelidir.

2.
................................................................................
Yerel ve bölgesel yönetimler, kuralcı idealleri somut 
politikalara dönüştürerek ve insan yerleşimlerini yeni, 
sürdürülebilir bir çağın temel unsurları ve başlıca 
yön vericileri konumuna getirecek uygulanabilir 
yatırımlara çevirerek, kamu politikası süreçlerinin 
merkezinde olmaları gerekmektedir.

3.
................................................................................
Kentsel yerleşimler ve bölgelerden alınan dönütler, 
küresel çözümlere giden yolu açacaktır, bu noktada, 
bizler de herkes için daha iyi bir geleceğe ulaşmak 
için üstümüze düşen sorumluluğu almaya hazırız.



Bu nedenle, 2030 Şehri Manifestosu’na dayanarak, Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi Dördüncü Küresel Raporu 
(GOLD IV) çerçevesinde dünya çapında yürütülen istişareler ve Küresel Görev Gücü çerçevesinde gerçekleştirilen 
müzakereler sonucunda, Bogota Taahhüdü’nü sizlere sunmaktayız. Söz konusu taahhüt şu konularda çağrıda 
bulunmaktadır:

Yerel ve Ulusal Düzeyde Eylem
................................................................................

Tüm sakinlerinin Kent Hakkı’nı koruyan kentleri ve 
bölgeleri birlikte inşa etmek amacıyla ortaklıklar 
kurarak yönetim sağlamak ve bu amaçla yönetişim 
kapasiteleri geliştirmek; üretim ve tüketim kalıplarını 
sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacak bir şekle 
sokmak; ortak değerleri paylaşmak ve korumak; 
mirası, yaratıcılığı, çeşitliliği, uzlaşmayı ve barışı 
teşvik etmek. 

Uluslararası Düzeyde Eylem
................................................................................
Yerel yönetimlerin uluslararası politika oluşturma 
süreçlerinde oynadığı rolü dönüştürmek ve özellikle 
uluslararası ortaklıklar vasıtasıyla yönetişimin her 
kademesinde yerel ve bölgesel yönetimlerin kendi 
yetki alanlarında yapıcı istişareler sağlamak.

Tanınma
................................................................................

Yerel ve bölgesel yönetimlerin; uluslararası politika 
oluşturma süreçlerinde bilgiye dayalı girdiler sağlama 
gayretlerinin ve uluslararası ağlarımız aracılığıyla 
uluslararası iş birlikleri, dayanışma ve eş düzeyli 
öğrenme olanakları geliştirme çabalarının tanınması. 

Paydalarımızın Taahhüdü
................................................................................
Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tüm konularda 
uluslararası toplumun gerçek bir siyasi muhatabı 
olabilmek için; yerel yönetim ağlarına aktif katılım 
yoluyla yerel ve bölgesel yönetimlerin birleşmiş sesine 
katkı sağlamak, Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Asamblesi başta olmak üzere, koordinasyon ve 
istişare mekanizmalarını güçlendirmek adına 
paydaşlarımızın verdiği taahhütler.
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Bogota Eylem Gündemi

YEREL ve BÖLGESEL YÖNETiMLER iÇiN 
KİTO SONRASI GÜNDEM
Aşağıdaki öneriler, Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi Dördüncü Küresel Raporu (GOLD IV) kapsamında 
yerel ve bölgesel yönetimlerle yapılan araştırma ve istişarelere dayanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu önerilerin 
hazırlanmasında, Habitat III sürecinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü’nün önerilerinden de 
faydalanılmıştır. Bu öneriler, harekete geçmek adına ülkeleri, yerel ve bölgesel yönetimleri ve Yeni Kentsel 
Gündem’de belirtilen diğer paydaşları desteklemek için hiç vakit kaybetmeden uygulanması gereken reformları 
kapsamaktadır. 

‘Yerel eylem’ konulu ilk öneri grubu, alt-ulusal yönetimlerin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), Paris Anlaşması, Sendai 
Çerçevesi ve Yeni Kentsel Gündem’in hayata geçirilmesine nasıl 
katkı sağlayabileceği konusuna odaklanmaktadır. ‘Ulusal eylem’ 
konulu ikinci öneri grubu ise, ulusal düzeyde yasal, kurumsal ve 
politik reformlara değinmektedir. ‘Küresel eylem’ konulu son 
öneriler grubu ise, ulusal ve yerel kalkınmanın en güçlü üç unsuru 
olan küresel yönetişim, uluslararası finansman ve desantralize 
işbirliği konuları üzerinde durmaktadır. Tüm bu öneriler, yerel 
ve bölgesel yönetimleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın 
inşası için oluşturulacak yeni bir uluslararası gündemin ön 
saflarında olacak şekilde hak ettiği konumu elde etme noktasında 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır.



BOGOTA EYLEM PLANI
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YEREL EYLEM

Yeni Kentsel 
Gündem’in Hayata 
Geçirilmesi 

ULUSAL EYLEM

Yeni Bir Çok Düzeyli 
Yönetişim Sistemi 
Geliştirilmesi 

ULUSLARARASI 
EYLEM

Yerel ve Bölgesel 
Yönetimlerin 
Küresel Düzeyde 
Hak Ettikleri 
Konumu Alması
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YEREL EYLEM

Yeni Kentsel Gündem’in 
Hayata Geçirilmesi 

Küresel ve yerel sorunlar arasında gitgide artan bağların bir 
sonucu olarak, yerel ve bölgesel yönetimler, kentsel doku ve 
bölgelerin düzenlenmesi ve ortak varlıkların korunmasında 
artık daha büyük bir rol oynamaktadırlar. Ancak, çoğu 
zaman bu yeni sorunlarla başa çıkmada kaynak sıkıntısı 
çekmekte ve bu durum, mevcut sorumluluklarını yerine 
getirmede yerel ve bölgesel yönetimler üzerinde ciddi 
bir baskı oluşturmaktadır. SKH’de bahsi geçen “dönüşen 
dünya” terimine katkı sağlamak için, dünya yerel ve bölgesel 
yönetimlerinin etkin olmaları ve aşağıdaki eylemleri yerine 
getirmeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir:

1.
................................................................................

STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMEK

Yerel ve bölgesel liderler, SKH’nin ve Yeni Kentsel 
Gündem’in başarılı şekilde hayata geçirilebilmesi için 
ortaya çıkan yeni fırsatlara cevap vermek ve bu fırsatlardan 
yararlanmak adına yeni liderlik kapasiteleri ve modelleri 
geliştirmelidir.

 • Ortak öncelikler ve hedefler üzerinde uzlaşıya 
varmak, bu hedefler doğrultusunda hareket etmek ve ilgili 
sonuçlar karşısında sorumluluk almak adına; çok paydaşlı 
bir yaklaşımla etkin ve demokratik yönetişim uygulamak;
 • İnovasyon için ortaklıklar kurarak yenilikçiliği bir 
hayat tarzı yapmak;
 • Yerel finans ve varlıkları etkili bir şekilde kullanmak 
adına stratejik bir yönetim biçimi geliştirmek;
 • Kamu kurumlarında teşvik edici kariyer fırsatları 
oluşturarak ve eş düzeyli öğrenme ve bilgilendirme 
ağları kurarak, ortak varlıkları korumak adına ilgili alanda 
yetenekli kişilerin dikkatini çekmek;
 • Yolsuzlukla mücadele için, bağımsız kontrol 
mekanizmaları ve organlarıyla mesleki ahlak kuralları 
kılavuzu hazırlamak;
 • Şehirler ve bölgeler arasında dayanışma kurmak 
ve belediyeler arasındaki iş birliğini geliştirmek.

2.
................................................................................
ŞEHİRLERİ VE BÖLGELERİ BİRLİKTE OLUŞTURMAK 
İÇİN CANLI VE BAĞIMSIZ SİVİL TOPLUMU TEŞVİK 
EDEREK KATILIMI ARTIRMAK
Yerel ve bölgesel liderler, herkesin yararına olacak yeni 
bir yönetişim yaklaşımına katkıda bulunmak adına; 
katılımcı demokrasi, ortak kamu hizmetleri, sosyal ve 
kooperatif konut ve bunun yanında iş birliği ve dayanışma 
temelli ekonomileri kullanmalıdır. Eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılmasının arkasındaki temel itici güç olmak adına 
yerel ve bölgesel liderler şunları yapmalıdır:

• Yerel siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama 
tam anlamıyla katılmalarını mümkün kılarak ve diğer 
aktörlerin sahip olamayacağı kentsel bilginin kıymetini 
bilerek, kent sakinlerinin güçlendirilmesini sağlamak;
• Kentlerin sürdürülebilirliği için temel unsur olan 
kent sakinlerinin iş birliğine dayalı karmaşık sistemlerin 
gelişmekte olduğunun farkına varmak;
• Şehir ve bölgelerden başlayarak, tabandan yukarı 
katılım mekanizmalarını ve yerel dinamikleri teşvik eden 
toplulukları birlikte inşa etmek;
• Bütün paydaşları herkes için hizmet sunumuna 
dâhil etmek ve ortak üretimi teşvik etmek;
• Yerinden yönetim ve desantralizasyon sayesinde, 
şehir hayatını daha akışkan kılacak ortak şehir sakinliği 
uygulamalarına görünürlük ve meşruiyet kazandırmak;
• Gecekonduları kentsel üretimin yasal ve tarihi bir 
aracı olarak tanımak;
• Kültürel uygulamaları besleyen ve kültürün kapsamı 
ile kurumsal alanını genişletecek kamusal politikalar 
uygulamak;
• Kentsel alanı, açık ve ücretsiz lisansları kullanarak 
bilginin serbest dolaşımını garanti eden bir öğrenme alanı 
olarak kabul etmek;
• Şehir mahallelerinde ortak, dayanışmacı ve iş 
birliğine dayalı yaşam biçimleri geliştirmek;
• Şehri bir tüketim alanı olarak gören düşünceye son 
vererek kenti bir verişim, ortak üretim ve öğrenme alanı 
haline getirmek;
• Özel sektör ile iş birliği içerisinde, “kentsel 
ekonomi”yi teşvik etmek; herkes için insan onuruna 
yakışır iş ve geçim kaynaklarını geliştirerek dayanışmacı, 
sosyal ve bakım ekonomilerine yatırım yapmak, 
• Şehir sakinlerinin mahremiyetini koruyan dijital 
içermeyi ve teknolojileri tercih etmek. 
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3.
................................................................................

ŞEHİRLERİN ve BÖLGELERİN GELECEKLERİNİ 
ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN BÜTÜNCÜL KENTSEL ve 
BÖLGESEL PLANLAMAYI TEŞVİK ETMEK 

Yönetimin önemli bir bileşeni olarak stratejik planlama; 
alan planlaması, alan kullanımı, ekonomik istikrar, altyapı 
ve yerel ve bölgesel yönetimlerin diğer kilit sorumluluklarını 
birbirine entegre etmektedir. Bu kapsamda, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin aşağıdakileri gerçekleştirmeleri 
gerekir:

 • Şehirlerin ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
dokusunu sakinlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve 
uzun vadeli stratejik katılımcı planlamalar geliştirmek;
 • Daha iyi yaşam kalitesini teşvik etmek adına esnek 
ve dinamik planlama kullanmak;
 • Çarpık kentleşme ile başa çıkmak için 
stratejik araçlar olarak arazi kullanım planlarından ve 
yönetmeliklerden istifade etmek; afet riskini azaltmak; 
sosyal içermeyi teşvik etmek; yerel kültür ve mirasa değer 
vermek; arazi ve yerleşim yeri spekülasyonlarını azaltmak 
ve arazi kullanım hakkı güvenliğini garanti altına almak;
 • Barınmayı, ticareti ve çalışma alanlarını entegre 
eden çok kullanışlı alanlar inşa etmek;
 • Güncel arazi ve emlak kayıtları oluşturmak ve 
arazi ile mülk değeri zabtının yerel yönetimler tarafından 
tutulmasını sağlamak;
 • Kendilerini çevreleyen bölgelerin sosyo-ekonomik 
dinamiklerine duyarlı bütüncül ve çok merkezli metropol 
alanlar oluşturmak;
 • Kümelenme ekonomileri oluşturmak adına, 
bölgeler, şehirler ve kırsal belediyeler arasında daha yakın 
iş birlikleri kurmak;
 • Orta ve küçük ölçekli şehirlerin rolünü 
güçlendirmek ve kentleşmenin doğal kaynaklar üzerindeki 
etkilerini azaltmak.
 • Karşılıklı öğrenme ve belirli uzmanlık alanlarında 
yetenek ve deneyim paylaşımı sağlamak.

4.
................................................................................

HERKES İÇİN KALİTELİ & DİRENÇLİ ALTYAPILARA ve 
TEMEL HİZMETLERE ERİŞİMİ SAĞLAMAK
Temel hizmetlere erişim, herkes için sağlanması gereken 
bir insan hakkıdır. Yerel ve bölgesel yönetimler hizmetleri 

genişletmeli ve aynı zamanda kentsel altyapıların çevresel 
etkilerini azaltmalıdır. 
 
Bu “zor işi” başarama yolunda yenilikçi yaklaşımlar 
tecrübe edebilmeleri adına yerel yönetimlere çeşitli 
yetkiler verilmelidir:

 • Uzun vadeli yatırım stratejileri de dâhil olmak 
üzere, arazi kullanım planlarının yanında altyapı planları 
tasarlamak;
 • Kamu hizmetlerinin yönetimi, sunumu ve 
şeffaflığını geliştirmek, eş-üretim ve eş-yönetim için 
inovatif ortaklıkları kolaylaştırmak;
 • En düşük düzeydekilerin erişimlerini sağlayacak 
mekanizmalar geliştirmek ve temel hizmetleri herkes için 
erişilebilir kılmak;
 • Hizmetlerin ortak üretimine dair yeni evrensel 
yaklaşımlar geliştirmek; küçük ölçekli işletmeleri 
desteklemek ve özelleştirilmiş ihale prosedürleri ve eğitim 
modülleri aracılığıyla kayıt dışı ekonomiyi kademeli olarak 
kamu hizmeti tedariği organizmasına sokmak.

5.
................................................................................

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İSTİHDAM SAĞLAMAK 
ve TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN İNŞASI İÇİN YEREL 
EKONOMİK FIRSATLAR GELİŞTİRMEK
Yerel ve bölgesel yönetimler ekonomik, kalkınma araçlarını 
kontrol etmek ve içten ekonomik büyümeyi teşvik etmek 
için küresel ekonominin süregelen dönüşümünden 
faydalanılmasını sağlayan politik yetkilere ve kaynaklara 
sahip olmalıdır. Bu kapsamda, aşağıdakiler yapılmalıdır:

• Yerel yatırımı ve girişimciliği destekleyerek yerel 
beşeri kapasiteyi ve yerel varlıkları güçlendirmek;
• Vergi mükelleflerinin ekonomik tabanını arttırmak 
adına iletişim ve şeffaflığı geliştirmek;
• Yerel ekonomilerin küresel zorluklara adapte 
olabilmeleri ve dirençliliklerini artırabilmeleri adına 
sürdürülebilir yerel ekonomik girişimleri desteklemek;
• Sosyal ve çevresel sorumluluk kriterleri içeren yerel 
kamu ihale sistemleri uygulamak;
• Yoğun iş gücü gerektiren büyüme stratejilerini 
teşvik etmek;
• Yeniden kullanım ve geri dönüşümü destekleyen 
döngüsel ekonomileri teşvik etmek;
• “Şehir ekonomisi”ni teşvik etmek ve kayıt dışı 
ekonomiyi tanıyarak entegre etmek. 
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6.
................................................................................

“KENT HAKKI” YAKLAŞIMINI, KENTSEL ve BÖLGESEL 
YÖNETİŞİMİN MERKEZİNE YERLEŞTİRMEK

Artan eşitsizlikler, yoksulluğun ve dışlanmanın yeni 
formlarını oluşturmaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimler; 
sosyo-mekansal dışlanmayla mücadele, sosyal adaletin 
teşvik edilmesi, göçmenlerin entegrasyonu, ayrımcılık ve 
kentsel şiddetin önlenmesi ve refah ve esenliği sağlamak 
adına sosyal hakların korunması gibi sorumluluklarla her 
gün yüzleşmektedir: 

 • Yoksunluğun tespiti ve etkili hedef politikalarıyla 
yerel düzeyde yoksulluk ve eşitsizlikleri azaltmak;
 • Kapsayıcı konut politikalarını desteklemek ve 
herkes için yeterli konut hakkı kullanımının eksiksiz ve 
kademeli bir şekilde sağlanmasını mümkün kılmak;
 • Gecekondu mahallelerini geliştirmek adına 
topluluklarla birlikte çalışmak; yoksul mahalleleri yeniden 
inşa etmek; doğal çevrenin sosyal üretimini tanımak ve 
desteklemek; en kırılgan gruplar için güvenli mülkiyet 
sağlamak ve zorla tahliyeyi önlemek;
 • Kentte İnsan Hakları Gündemi Küresel Şartı’nda 
belirtildiği gibi, insan haklarının bölünmezliğini ve 
evrenselliğini tanıyarak, hedeflenmiş sosyal politikaları 
bütünlemek;
 • Kentin yeni sakinlerinin (mülteci ve göçmenlerin) 
haklarına ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, 
entegrasyonu, sosyal içerme politikalarını ve stratejilerini 
(istihdam, eğitim, sağlık, konut) güçlendirmek.

7.
................................................................................

DÜŞÜK KARBONLU, DİRENÇLİ ŞEHİRLER ve 
BÖLGELERE DOĞRU DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEK 

Daha yeşil kentler ve bölgeler, sürdürülebilir bir geleceğin 
anahtarıdır. Yerel ve bölgesel yönetimler sürdürülebilir 
üretim ve tüketim alışkanlıklarını benimsemeli ve iklim 
değişikliğini azaltmak ve uyum sağlamak adına hareket 
etmelidir:

 • Şehir sakinleri için farkındalığın, değişimin ve 
bilginin taşıyıcıları olmak;
 • Şehirlerin kentlerdeki ekolojik ayak izini azaltmak;
 • Yenilenebilir enerjilerini, iklim değişikliğinin 
azaltılmasını ve adaptasyon girişimlerini artırmak;
 • Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi ilkelerini 

takiben, çevresel ve doğal risk önlemeyi planlama 
süreçlerine entegre etmek;
  
 • Özellikle devlet yardımları vasıtasıyla ve hakiki 
fırsat sağlayan durumlar oluşturarak, kentsel tarımı ve 
doğa odaklı çözümleri ve sivil toplumdan gelen projeleri 
teşvik etmek;
 • Ulaşım sistemlerini uyarlamak ve çok modelli 
toplu taşımayı ve karbon dostu mobiliteyi teşvik etmek.

8.
................................................................................

İNSAN ODAKLI KÜLTÜREL POLİTİKALAR 
ARACILIĞIYLA YEREL MİRASI, YARATICILIĞI ve 
ÇEŞİTLİLİĞİ TEŞVİK ETMEK
Kültür, şehir hayatının, entegrasyonun ve birlikte 
yaşamanın en önemli unsurudur ve sürdürülebilir 
kalkınmanın dördüncü ayağı olarak görülmelidir. Her 
şehir sakininin kültür hakkı vardır. Kentler ve bölgeler, 
aktif kültürel politikaları teşvik etmelidir. Bu kapsamda 
özellikle:

 • Kültürel politikalar ve faaliyetler oluşturmalı 
ve uygulanmalı; kültürel politikaların iyi yönetişimi 
sağlanmalı;
 • Yer, kimlik ve aidiyet duygusunu teşvik etmek adına 
kentlerin ve bölgelerin kültürel ve miras potansiyelleri 
dayanak olarak alınmalı;
 • Kültürel çeşitlilik; inovasyonun, eş-sorumluluğun 
ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümünün bir ön koşulu 
olarak kabul edilmeli;
 • Yaratıcılık; insan tecrübesinin bir yönü ve 
gelişmenin kaynağı olarak tanınmalı ve teşvik edilmeli;
 • Uygun kültürel etki değerlendirme yöntemleri 
vasıtasıyla, miras ve kültür kentsel planlamaya entegre 
edilmeli;
 • Kültürel ekonomi, yerel ekonomik kalkınma 
stratejilerine entegre edilmeli;
 • Kültürel yetenek ve bilgi kazanımını desteklemek 
adına, kültür ve eğitim yeniden birbirine bağlanmalı;
 • Kültür için Gündem 21 kabul ve teşvik edilmelidir.

9.
................................................................................

ÇATIŞMALARI ÖNLEMEK ve BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN 
TESİSİ İÇİN KÖPRÜLER VE DİYALOG KANALLARI İNŞA 
ETMEK
SKH 16, barışçıl ve kapsayıcı toplumlara, adalete ve etkili 
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kurumlara erişim çağrısında bulunur. Yerel ve bölgesel 
yönetimler barışın geliştiricisi ve kolaylaştırıcısı olarak 
hareket etmek ve böylece uluslararası kalkınmanın ve 
barış gündemi oluşturma çabalarına katkıda bulunmakla 
yükümlüdür: 
İlk kez Bogota’da verilen Bogota Barış Ödülü’nün de 
belirttiği gibi, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü oldukça 
çeşitlidir. Bu noktada, halka en yakın yönetim birimleri 
olarak yerel yönetimlerin sorumlulukları şunlardır:

 • Toplulukları arasındaki çatışmalarda ara buluculuk 
rolü oynamak;
 • Zor şartlar altında dahi hizmet sunumunu 
mümkün kılmak;
 • Etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir yerel yönetişim 
oluşturmak;
 • Tüm (etnik) grupların kendi topluluklarına sosyal 
katılımını teşvik etmek;
 • Başta kadın ve gençler olmak üzere, kırılgan ve 
dışlanmış grupları (şiddet içeren) çatışmalardan korumak;
 • Silahsızlanma, seferberlik hallerinin sona ermesi 
ve savaş ve çatışmalarda bulunmuş (eski) askerlerin 
topluma yeniden entegrasyonuna yönelik çalışmalara 
katkı sağlamak; 
 • Çatışma ve şiddete alternatif olarak barışı teşvik 
etmek ve kolaylaştırmak.

ULUSAL EYLEM

Yeni Bir Çok Düzeyli Yönetişim Sistemi 
Geliştirilmesi  

Küresel ve yerel sorunlar arasında gitgide artan bağların bir 
Yerel liderlik; ancak ve ancak yerel ve bölgesel yönetimler 
için yeterli yasal çerçeve ve kaynaklarla ulusal olarak elverişli 
bir ortamın sağlanması ve tepeden inme yaklaşımların 
dönüşümüyle gelişebilir. Dahası, yerel liderlik, birçok ülkede 
ve bölgede görülen eşitsiz desantralizasyon ivedilikle ele 
alındığında başarılı olabilir. Bu kapsamda, ulusal yönetimler 
aşağıdakileri gerçekleştirmelidir:

1.
................................................................................

ORTAKLIK YÖNETİŞİMİNİ VE ETKİLİ 
DESANTRALİZASYONU TEŞVİK ETMEK ADINA 
KURUMSAL ÇERÇEVEYİ YENİLEMEK

SKH’nin, Yeni Kentsel Gündem’in ve Paris Anlaşması’nın 
başarılı şekilde hayata geçirilmesi; yerel ve bölgesel 
yönetimlerin yeterli politik, idari ve mali desantralizasyonu 
olmadan mümkün olmayacaktır:

 • Yerel ve bölgesel desantralizasyon, ulusal ve 
uluslararası hukukta tanınmalı ve korunmalı;
 • Ulusal ve uluslararası yönetişimin birçok “gizli 
yerel boyutu”nda örneklendiği üzere, farklı yönetim 
kademelerinin birbirine bağımlılığını tanıyan yerindenlik 
ilkesine göre çok düzeyli bir yönetişim sistemi (ÇDYS) 
oluşturulmalı;
 • Yerel ve bölgesel yönetimler için; tecrübe 
kazanabilecekleri, inovasyon yapabilecekleri, kendi 
konumları ve nüfusları tarafından karşılanabilen kaynakları 
ve potansiyelleri üzerine sermaye üretebilecekleri elverişli 
ortamlar sağlanmalı;
 • Yerel ve bölgesel yönetimlere, kamu hizmetlerini 
planlama ve finanse etme özgürlüğünün tanınması 
mümkün kılınmalı;
 • ÇDYS çerçevesinin bir ayağı olarak, 2007 ve 
2009’da BM Habitat İdari Konseyi tarafından onaylanan 
Uluslararası Desantralizasyon ve Herkes için Temel 
Hizmetlere Erişim Kılavuzu yeniden tasdik edilmeli ve 
uygulanmalıdır. 

2.
................................................................................

ALT-ULUSAL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE 
UYUMLU VE ENTEGRE ULUSAL KENTSEL VE 
BÖLGESEL POLİTİKALAR İNŞA ETMEK 

 • Kentsel ve bölgesel politikalar, ulusal gündeme 
aktarılmalı;
 • Merkezi yönetim bakanları ve kurumları; yerel ve 
bölgesel yönetim temsilcileri; sivil toplum ve özel sektör 
arasında düzenli koordinasyon sağlanmalı;
 • Özellikle sınırlı kapasitesi bulunan bölgeleri ve 
kentleri destekleyerek, bölgesel kalkınma politikaları 
oluşturmada bölgesel ve yerel yönetimlerin liderlik rolü 
teşvik edilmeli;
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3.
................................................................................

FİNANSMANI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE 
BAĞDAŞTIRMAK ADINA, ALT-ULUSAL FİNANSMAN 
SİSTEMLERİNİ YENİDEN ELE ALMAK

 • Önümüzdeki 10 yılda, toplam kamu bütçesinin en 
az %20’lik kısmının yerel yönetimlere ulaşmasını sağlamak 
adına uygun mali desantralizasyon ve ulusal kaynakların 
eşit dağılımı sağlanmalı;
 • Arazi ve mülkiyet katma değerinin bir kısmını 
elde edebilmek gibi bölgelerindeki varlıkların bir kısmını 
kullanabilmeleri edebilmeleri adına, yerel ve bölgesel 
yönetimlere mali yetki ve kapasite verilmeli;
 • Şeffaflık arttırılmalı ve katılımcı bütçeler için 
elverişli ortam sağlayan koşullar güçlendirilmeli;
 • Bütün bölge üzerinde kaynakların yeterli dağıtımı 
için eşitleme mekanizmaları geliştirilmesi de dâhil olmak 
üzere, yerel bütçeleri tamamlamak adına uygun, düzenli 
ve öngörülebilir transferler sağlanmalı;
 • Finansal stratejileri yeniden tanımlanmak ve 
sürdürülebilir şehirleri desteklemede özel finansmanın 
rolünü düzenlemek adına yerel ve bölgesel yönetimlerle 
iş birliği yapılmalı; yerel ve bölgesel yönetimlerin sorumlu 
borçlanmaya erişimi geliştirilmeli;
 • Yerel kalkınma ve altyapıda, hem sürdürülebilir 
hem de kapsayıcı ulusal ve uluslararası yatırımları 
çekmek adına yasal çerçeveler oluşturulmalı ve politikalar 
oluşturulmalı;
 • Yerel düzeyde kapasite geliştirme ile uyumlu 
garanti mekanizmaları gibi finansal araçlarla yatırım 
kapasitelerini artırmak için, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
iklim finansmanı ve resmi kalkınma yardımlarına erişimi 
kolaylaştırılmalıdır. 

4.
................................................................................
    
DOĞRU ŞEKİLDE BÖLGESELLEŞTİRİLMİŞ VERİLER, 
ÖĞRENME MODELLERİ VE FIRSATLARLA 
DESTEKLEYEREK, YEREL VE BÖLGESEL 
YÖNETİMLERİ SKH’NİN, PARİS ANLAŞMASI’NIN VE 
YENİ KENTSEL GÜNDEM’İN TAKİP SÜRECİNE DÂHİL 
ETMEK
 
 • Yönetimin her düzeyini, sivil toplumu, özel 
sektörü ve akademisyenleri dahil ederek; SKH’nin, Paris 
İklim Anlaşması’nın, Yeni Kentsel Gündem’in, Sendai 

Çerçevesi’nin ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin (AAEG) 
takibini katılımcı bir şekilde yapabilmek adına ulusal 
mekanizmalar kurulmalı;
 • Kentsel ve bölgesel yönetişim için veri üretmede 
alt-ulusal yönetimlerin ve yerel paydaşların rolü 
desteklenmeli;
 • Bölgelerinde SKH’nin uygulanmasını desteklemek, 
izlemek ve teşvik etmek adına Yerel ve Bölgesel Yönetim 
Birlikleri’nin rolü güçlendirilmeli;
 • Eş düzeyli öğrenme ve desantralize iş birliği 
aracılığıyla uygulamayı güçlendirmek adına, tecrübe 
paylaşımı teşvik edilmelidir. 

ULUSLARARASI EYLEM

Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Küresel 
Düzeyde Hak Ettikleri Konumu Alması

Küresel politika ve anlaşmaların yerel deneyim ve 
taahhütlerden en iyi şekilde yararlanması için, yerel 
ve bölgesel yönetimlerin uluslararası politika yapım 
süreçlerindeki rollerinin değişmesi gerekmektedir.  Bu 
anlamda, yerel ve bölgesel yönetimler yalnızca geçici 
danışma süreçlerinin bir parçası olmak yerine, organize 
küresel unsurlar olarak örgütlü istişare mekanizmalarının bir 
parçası olmalıdırlar.  Yerel ve bölgesel yönetimlerin girdileri 
organize etme ve üretme çabaları, karar mekanizmalarının 
bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bunun için aşağıdaki 
adımlar izlenmelidir:
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1.
................................................................................

ULUSLARARASI KALKINMA KURUMLARININ İDARİ 
YAPILARINDA ÖRGÜTLÜ YEREL VE BÖLGESEL 
YÖNETİM AĞLARINA YER VER VERMEK
 
 • Mali yerel yönetim süreçlerinin etkinliğini gözden 
geçirmek adına Yerel Finans Küresel Gözlemevi Raporu 
desteklenmeli;  alt-ulusal finansmanlarda güvenilir 
kamusal veri üretimi teşvik edilmelidir. 
  
 • Yerel ve bölgesel yönetimler, BM nezdinde 
tanınmalı özel statülü birimler olarak değerlendirilmelidir. 
 
 • Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev 
Gücü tarafından desteklenen Dünya Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Asamblesi, bu unsurların irtibat noktası 
olmalıdır. 
 
 • Siyasi diyaloğu geliştirmek: siyasi diyaloğu 
geliştirmek için başta Birlemiş Milletler’de olmak üzere, 
uluslararası kalkınma kurumlarında tüm üyeleri kapsayan 
bir danışma mekanizması oluşturulmalıdır. Yerel ve 
bölgesel yönetim temsilcilerinin küresel müzakerelere 
katılan ulusal delegasyonlara dâhil edilmesi, uluslararası 
kurumlara yerel bir perspektif kazandırılması adına 
önemli bir araç olacaktır.
 • Yerel ve bölgesel yönetimler; küresel kalkınma 
politikalarının yanı sıra, Yeni Kentsel Gündem, Üst Düzey 
Siyasi Forum, Paris İklim Anlaşması, AAAA ve Sendai 
Çerçevesi’nin takibi ve gözden geçirilmesinde aktif bir role 
sahip olmalıdır.

2.
................................................................................

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI VE HİZMETLERİ FİNANSE 
ETMEK İÇİN YEREL DÜZEYDE YENİ ARAÇLAR 
OLUŞTURMAK

 • Uluslararası uzmanlar ve seçimle iş başına 
gelmiş liderlerin dahil edileceği üst düzey bir panel 
düzenlenmelidir.  Böylelikle, uluslararası anlaşmalardaki 
kriterleri yeni ve mevcut finansal aktörler için banka 
tekliflerine çevirmek için, finansal kurumlarla stratejileri 
uyumlu hale getirecektir.  
 

 • Güçlendirici bir etki yaratmak için kaynakları 
hareketlendirebilmek amacıyla; altyapı, temel hizmetler 
ve konut olanaklarına dair küresel bir fon oluşturulmalı 
ve bunun yanında başta gelir seviyesi düşük ülkeler olmak 
üzere, bankalarda ve piyasalarda finansman erişimi 
mümkün kılınmalıdır. 
 • Alt-ulusal düzeydeki yetkililerin iklim finansmanına 
erişimi geliştirilmelidir. Küresel İklim Fonu’na ve diğer 
yeşil finansman mekanizmalarına alt-ulusal bir perspektif 
eklenmelidir.
 
3.
................................................................................

YENİLİKÇİLİĞİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA, 
DESANTRALİZE ve ŞEHİRLERARASI İŞ BİRLİKLERİ, 
EŞ DÜZEYLİ ÖĞRENME VE BİLGİ PAYLAŞIMINI 
DESTEKLEMEK

 • SKH ve Yeni Kentsel Gündem’i uygulamak 
üzere geliştirilen programlarda; desantralize iş birliği, 
belediyeler bazında uluslararası dayanışma ve birliktelik, 
daha ileri seviyede ve daha geliştirilmiş bir rol almalıdır. Bu 
ayrıca, insani krizlerle mücadele ve kriz-sonrası yeniden 
yapılandırmanın teşvikinde yerel ve bölgesel yönetimlerin 
üstlendikleri rolün tanınmasını da içermelidir.
 • Kalkınma ortakları ve akademik kurumlar; şehirler 
ve yerel yönetimler arasında süregelen iş birliğinin 
ölçeğini ve taahhüdünü daha iyi izlemek ve geliştirmek 
üzere desantralize iş birliğini desteklemelidir.
 • SKH’nin, Yeni Kentsel Gündem’in, Paris 
Sözleşmesi’nin ve Sendai Çerçevesi’nin başarılı şekilde 
nasıl hayat geçirileceği üzerine tecrübe ve fikir paylaşımının 
teşvik edilmesi ve yenilikçi fikirlerin yeşereceği ortamlar 
oluşturulması adına, bir desantralize iş birliği programları 
sistemi geliştirilmelidir.
 • Yerel ve bölgesel yönetimin öğrenme ağlarını 
güçlendirmek ve yerel göstergeleri ve raporlamayı 
kolaylaştıracak küresel bir bilgi yönetimi platformu 
oluşturma amacıyla; küresel, bölgesel ve ulusal fonlar 
sağlanmalıdır.
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