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Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ Şehirler birer canlı organizmalardır. Nefes alır, büyür ve gelişirler. Bazen hastalanır, 
zamanı geldiğinde de ölürler. Öldüklerinde geriye değerli eserler ve geleceğe yö-
nelik birikim ve miraslar bırakırlar. Sağlıklı şehirler ve sağlıklı bir gelecek için bizlere 
düşen görevleri bu bakış açısıyla hatırlamamız gerekir. Bunlar ne gibi görevler-
dir? Tıpkı Sandıklı Konferansı’nın temasına ilham olduğu gibi  “sürdürülebilirliği 
sağlamak”, geleceğe kalan bu eserleri sonraki nesillere taşımak, şehir ve insan 
ilişkisinde tahrip eden değil koruyup çoğaltan vazifesini yerine getirmek olarak 
sıralanabilir. Kısacası, insanın görevi şehri yaşatabilmektir. Bunu başarabilmek için 
hep birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sorumluluk bilincimizi uyan-
dırmanın çeşitli vesilelerle organize edilen bu gibi etkinliklerden geçtiğini de hatır-
latmak isterim.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bu konuda yani insan sağlığı ve ge-
lecek noktasında 17 hedef belirtmiş ve 2030 yılını işaret ederek önemli bir noktaya 
dikkat çekmiştir. Yoksulluğa ve açlığa son, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam, nitelikli 
eğitim, temiz su, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sanayi ve yenilikçi altyapı, 
insana yakışır iş paylaşımı ve adalet gibi çok önemli başlıkları bulunan Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçlarını gelecek kaygımızı azaltma noktasında referans olarak 
görmemiz gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü çok önceleri “21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık!” sloganını or-
taya attığında çok uzak bir geleceği işaret ediyor sanılmış, sağlık ve insan ilişkisine 
kayıtsız kalınmıştı. Fakat artık idrak etmeye başladığımız 21. yüzyıl, bu lakayıt yak-
laşımı tüm insanlığın yüzüne vurarak çoktan geldi çattı bile. 

Yine Dünya Sağlık Örgütü daha sonraları “Her Politikada Sağlık!” mesajını vererek 
sağlıklı bir geleceğin ancak tüm yönetim politikalarına uygulandığında başarılı ola-
bileceğini vurguladı. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Sağlık Bakanlığında 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığında uluslararası kuruluşlar sorumlusu ve Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü ve koordinatörlük görevlerinde 
bulundu. 10 Kasım 1999’da Turizm Sağlığı Şubesini kurdu. Sağlık Bakanlığı görevlerine 
ek olarak; Halk Sağlığı alanında Gazi Üniversitesinde yüksek lisans ve Hacettepe 
Üniversitesinde doktora programını tamamladı. Sağlık Bakanlığı bursu ile İngiltere’de 
ekoloji ve biyoçeşitlilik eğitimi aldı. Türkiye’de “Çevre Sağlığı” alanındaki uzmanlardan 
birisidir. Dünya Sağlık Örgütünün 1987 yılında başlattığı “Sağlıklı Şehirler Projesi”nde 
Ulusal Ağ Koordinatörlüğünü üstlendi. 23 yıldır Türkiye’de “Sağlıklı Şehir” kavramının 
yaygınlaşması için çalışmaktadır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu 
Üyesidir. Avrupa Konseyi-Sağlık Etki Değerlendirmesi, TÜBİTAK-İl Yenilik Platformu, 
GEKA-Yenilik Merkezi gibi organizasyonların kurulması projelerini yürütmüştür. Hâlen 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Şehrin 
Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Romanlar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitede 2016-2019 yılları arasında Hemşirelik 
Fakültesinin Kurucu Dekanı olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile “İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri”, Sağlık Bakanlığı ile “Göç ve Sağlık Hizmetleri”, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “Kümülatif Sağlık Etkisi-Jeotermaller” alanlarında 
çalışmalar yürütmektedir. 

Açılış Konuşması

Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı AD Başkanı
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi

SKB Danışma Kurulu Üyesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
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Toplumların gelecek vizyonunu tamamen sağlık üzerine oluşturma çaba-
sının anlamı nedir? Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ve güçlü yapı-
lanmaların çizdiği profiller her geçen dönemde daha da geç kalınan sağlık 
odaklı kamu politikalarını işaret etmektedir. Örneğin bunun yerel yönetim-
lerdeki karşılığı şudur: Belediye başkanlarımız şehirleri ile ilgili bir ulaşım 
programı dokümanı hazırlayacaksa bunun ilk 3 maddesi kesinlikle insan 
sağlığını korumak ya da insan sağlığını geliştirmek için farklı ulaşım hedef-
leri koymak olmalıdır. 

Sürdürülebilir bir kalkınma için diğer tüm hedeflerin tek bir ortak mesajı 
olduğunu görmekteyiz. Sağlık politikaları bu anlamda günümüz insanının 
geleceğini nasıl yapılandıracağının da ipucunu vermektedir. Kişisel olarak, 
sağlık politikalarının yanında iklim değişikliği konusunun da gelecek için 
oldukça önemli olduğunu vurgulamak isterim.

2018 yılının Aralık ayında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nda Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bir rapor yayımlaması tav-
siye edildi. Bu raporun öneri kısmında, “Bugüne kadar insan sağlığı ile ik-
lim değişikliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bununla ilgili yatırımları 
yapmak için tüm finansal engelleri ortadan kaldırmak” şeklinde bir madde 
yer almaktadır. İşte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri noktasından baktı-
ğımızda şunu görüyoruz ki kendi kendimize bazı engeller koymaktayız. 
Bu engelleri bir an önce ortadan kaldırabilmek için Birliğimizin güçlü bir 
iradesi olduğunu düşünmekteyim. Birlik Başkanımızdan kıymetli üyeleri-
mize kadar konunun paydaşı tüm unsurların bu vizyona sahip olduklarını 
da sevinerek görüyoruz. Sonraki dönemlerde bize insan ve çevre sağlı-
ğının geleceği noktasında çok daha büyük kapılar açılacağına inanıcımız 
sonsuz. 

Bu tespitlerden hareketle aslında ülkemizde çok fazla tartışılmayan bu 
türden konuları konferanslar vesilesiyle gündeme getirmiş oluyoruz.  Bu-
nun yanında Birliğimizin bir yayını olan Kentli Dergisi’nin 33. sayısını “Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedeflerine” ayırarak geniş bir perspektiften içeriği 
destekledik. 

Yerel yönetimlerin bu konuya en büyük katkıları, bilgi ve kanıtlarını bir ha-
vuzda toplamak ve bu verileri işlememiz için bizlere yani bilim insanlarının 
çalışmalarına sunmak olacaktır. Veri donanımına ve güncel bilgi akışına 
ihtiyacımızın ne denli önemli olduğunu belirtmem gerekir. Yerelde yaşa-
nanın işlenmeye müsait bir bilgiye dönüşmesi, sağlıklı bir tasnif ve bilgi 
işleme işidir. İnsan ve sağlık çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar veya 
organizasyonların bu türlü geri dönüşlere bir hayli ihtiyaç duyduğu mu-
hakkaktır. Bizler gibi halk sağlığı ve çevre konularında çalışan akademis-
yenler bu verileri okunur hale getirecekler ve nihai hedeflerin belirlenme-
sinde kullanılacak durum tespitine katkı sağlayacaklardır. Son olarak bu 
çalışmaların sağlıklı gelecek hedefine yürürken güvenli adımlar atmamıza 
en büyük yardımcılar olacağını umut ederek, konferansa emek verip katı-
lım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Açılış Konuşması
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Mustafa ÇÖL

Tarihin ilmek ilmek işlendiği bir coğrafya olan Sandıklı, termal olanakların ve 
jeotermal enerjinin gerek ülkemizdeki gerekse dünya çapındaki en büyük 
potansiyellerinden birine sahiptir. 

Sağlıklı kentler vizyonu çerçevesinde sürdürülebilirlik kavramının Sandıklı için 
önemli bir değer olduğunu düşünmekteyiz. Yaklaşık 20 yıllık bir süreç içerisinde 
ve jeotermal enerji sayesinde Sandıklı’nın yüzde 90’ını doğal kaynaklarımızla 
ısıtabiliyoruz. Sıcaklığının eksi 30 santigrat derecelere kadar düştüğü soğuk 
kış günlerinde hava kirliliğinin en az olduğu yerler sıralamasına bakıldığında 
Sandıklı’nın üst sıralarda yer aldığı görülecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerle, sahip olduğumuz bu potansiyeli 
taçlandırmak istedik ve jeotermal enerjiyi sadece ısınma ve turizm gibi 
faaliyetlerde değil üretim sahasında da kullanma stratejisi belirledik. Hayata 
geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla ülkemizdeki jeotermal suların yaklaşık yüzde 
25’ini Sandıklı’da değerlendirmiş olduk. Bu sayede ihracat potansiyeli yüksek, 
istihdam gücü kuvvetli ve çevresinde marka haline gelmiş bir Sandıklı’yı inşa 
etmeyi başardık. Sonuç itibarıyla kullandığımız suyun yaklaşık yüzde 90’ını 
sahasına geri gönderen ve bu suyu bir ay ya da 45 gün sonra aynı sıcaklıkta 
kullanabilen bir şehir olan Sandıklı profilini ortaya çıkarmayı başardık.

Rezervlerinin tamamına yakınını sürdürülebilir hale getiren şehrimiz hem ilçe 
hem de il bazında ülkemizde ve dünyada dikkat çeken bir ivme sergilemektedir. 
Bununla beraber devridaim halindeki bu suyu 3. ve 4. evre kullanımlarında meyve 
ve sebzeyi doğal olarak sulayabilen bir işlevde kullanmaktayız. Bugün Tarım ve 
Orman Bakanlığınca bir AR-GE projesi olarak kullanılan jeotermal su sayesinde 
ülkemizde ve dünya coğrafyasında bir markaya dönüşen Sandıklı’dan söz 
edilmektedir. Bu vesile ile Birliğimiz tarafından düzenlenen Sandıklı Konferansı’nı 
güzel şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı son derece mutlu 
olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Açılış Konuşması

Sandıklı Belediye Başkanı  
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Alinur AKTAŞ

Birlik buluşmalarımızı her yıl farklı şehirlerde gerçekleştirmeye çalışarak bir araya geldiğimiz 
bu şehirlerimizi veya ilçelerimizi daha yakından tanıma ve üye belediyelerimizin yaptığı sağlıklı 
şehir çalışmalarını yakından görme fırsatı elde etmiş oluyoruz. 

Birliğimizin 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı için üye belediyelerimiz, Danışma 
Kurulu Üyelerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde Bursa’da bir çalıştay 
gerçekleştirdik. Birlik üyelerimizin değerli katkıları ile stratejik planımıza son halini verdik. 
Birliğimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan “Sağlıklı Şehirler Hareketinin” ülkemizde 
gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerinin ilk gününden 
bugüne kadar ele aldığı tüm konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan “Sağlıklı Şehirler” 
kavramını benimsetmek üzerine yoğunlaşmaktadır. Sağlıklı Kentler Birliği, “Sürdürülebilir 
Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm 
kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası 
kongreler, araştırmalar, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye 
belediyeleri bir araya getirmektedir. 

Hazırladığımız stratejik planda Birliğin durum analizini yapmaya çalıştık. Güçlü ve zayıf 
yanlarımız ile Birlik için fırsatlar ve tehditleri tespit ettik. Stratejik amaçları ve hedefleri ölçülebilir 
göstergelerle tanımlayıp Birliğimizin misyonunu ve vizyonunu belirledik. Birliğimizin önümüzdeki 
5 yıllık süreç için tüm faaliyetlerini kapsayacak stratejik planını değerli üyelerimizin onaylarına 
sunarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Bir başka etkinliğimiz olan şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin 
etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 
“Haydi Çocuklar, Bisikletle Okula!” sloganıyla geçtiğimiz yıllarda başlattığımız farkındalık 
çalışmamıza bu yıl da devam ettik. Yaptığımız duyuru ile üye belediyelerimizin 23-27 Eylül 
haftası boyunca öğrencilerin okullarına bisiklet ile gitmelerini sağlayarak kampanyaya destek 
vermeleri istenmişti. Duyurumuza İstanbul, İzmir, Denizli, Kahramanmaraş, Bilecik, Osmaniye, 
Adalar, Bandırma, Dinar, Merkezefendi, Süleymanpaşa ve Ürgüp Belediyeleri düzenledikleri 
etkinlikler ile destek verdiler. Bu vesileyle gösterdikleri duyarlılıktan dolayı üye belediyelerimize 
tekrar teşekkür ederim. Diğer üye belediyelerimizin de bu farkındalık çalışmamıza önümüzdeki 
süreçte katılım sağlayacağını düşünmekteyim.

Diğer yandan Birliğimizin yayın faaliyetleri de büyük bir emek ve çabayla devam etmektedir. Kentli Dergimizin 
32. sayısını “Kent ve Aktif Yaşam”, 33. sayısını “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve 34. sayısını “Yaya Öncelikli 
Şehirler” başlıklarıyla yayına hazırlayarak değerli üyelerimiz ve kamuoyu ile buluşturduk. Üç ayda bir yayımlanan 
ve Birliğimizin kurumsal yayını olan Kentli Dergisi’nin her sayısında farklı bir konuyu ele almaktayız. Danışma 
Kurulu üyelerimizin rehberliğinde hazırlanan bu yayınımızda akademisyenlerimizin hazırladığı makaleler ile üye 
belediyelerimizin iyi uygulama örneklerini bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki sayıları “Atık Yönetimi ve Ekolojik 
Köyler” konularına ayıracağız. Başlıklardan da anlaşılacağı üzere tema ve içerik dahilinde belediyeciliği ilgilendiren 
tüm konulara çok yönlü olarak değinilmektedir. Bu anlamda Sağlıklı Kentler Birliği tarafından hazırlanan yayınların 
özellikle kent sağlığını ilgilendiren hemen her içeriği detaylı olarak ele alması sebebiyle özel bir konumu olduğunu 
düşünmekteyim. Tıpkı Sandıklı Konferansı’nda olduğu gibi akademi dünyasını, yerel ve merkezi yönetimleri, özel 
girişimleri, STK’leri ve çeşitli dernekleri bir araya getirdiğimiz toplantılarda verimli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kentli 
Dergisi’ne de rehberlik eden Danışma Kurulu üyelerimizin tüm çalışmalarımızda büyük emeği söz konusudur.

Bir diğer yayınımızda her yıl gerçekleştirdiğimiz “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” dahilinde 2017 yılı 
projelerini derleyerek kitap haline getirdik. Önümüzdeki yıl 11. defa gerçekleştireceğimiz Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışmamızın duyurusuna kısa bir süre içerisinde çıkacağız. Sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, sağlıklı 
çevre ve sağlıklı şehir planlama kategorilerinde yaptığımız bu yarışma ile üye belediyelerimizin iyi uygulama örneklerini 
görme imkânı elde etmekteyiz. Bununla birlikte yeni bir yarışma konseptinden de bahsetmek gerekir. Son yaptığımız 
Birlik Danışma Kurulu toplantısında yeni bir yarışma konsepti daha gündeme geldi. Birliğimizin tanınırlığını artırmak 
amacıyla, ülke ölçeğinde bir yarışma düşüncemiz söz konusu. Kategorilere göre bir proje yarışmasından ziyade tek 
bir tema doğrultusunda ülke genelinde düzenlenecek bir yarışma konsepti olacağını öngörüyoruz. 

32. Olağan Meclis Toplantısı ile Düzenleme Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenen Sayın Prof. Dr. Emine Didem 
Evci Kiraz tarafından gerçekleştirilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” konusunu belirlediğimiz Sandıklı 
Konferansı’nın tüm Birlik üyesi belediyelerimizce faydalı bir etkinlik olarak değerlendirileceğini düşünmekteyiz. 

Bu vesileyle Birliğimiz ile iş birliği halinde çalışan ve ev sahipliği yapan üye belediyelerimize, eğitimlere ve 
konferanslara destek veren Danışma Kurulu Üyelerimize ve Sağlıklı Kentler Birliği olarak bizleri ağırlama nezaketi 
gösteren Sandıklı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çöl’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları konusunu seçtiğimiz Sandıklı Konferansı’na katılım sağlayan değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkürlerimi 
iletiyorum. 

Önümüzdeki günlerde Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde 
kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen büyük bir inanç ve 
kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer, Cumhuriyet’le 
taçlandırılmış ve ülke tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olarak övünç kaynağımız olmuştur. Cumhuriyet 
rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağıdır.

Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik bir cazibe merkezi olmuştur. 
Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, 
güçlü ve mutlu kalabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve 
bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Açılış Konuşması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı 
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Eflatun Can TORTOP

Sağlıklı bir gelecek için insanların sağlıklı yaşamasını sağlayacak ortamların 
yaratılması, geçtiğimiz yıllardan daha önemli bir gündem oluşturmaktadır. 
Belediyeler, yerel yöneticiler ve mülki idare amirlerinin konu kapsamında 
çok ciddi sorumlulukları söz konusudur. Kamu yönetimleri artık geçmişteki 
yapılarından daha katılımcı bir şekilde insan haklarına dayalı, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, nezaket ve iyi yönetilme hakkı sağlamalı, adalete hızlı erişime olanak 
vermelidir. 

Ancak güçlü parçalardan oluşan bir bütünün güçlü olacağından hareketle yerel 
yönetimler, ulusal kalkınmayı her zaman tetiklemiştir. Bu nedenle kentlerimizin 
ekonomik gelişmelerini hızlandırmak adına bir yol haritasının belirlenmesi önemli 
ve gereklidir. 

Ülkemiz son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik büyümeyle dünyanın 
sayılı ekonomileri arasına girme noktasında çok güçlü adımlarla ilerleme 
kaydetmektedir. Bu gelişim ve kalkınmanın sürdürülebilir olması için yerel 
yönetimler ve ulusal düzeyde yapılacak çalışmalar eskisinden çok daha 
önemlidir. Bu vizyonu hayata geçirme doğrultusunda teknoloji ve bilim ile 
barışık bir toplum olmamız gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler nanoteknoloji ve 
kuantum fiziğinden, robotik cerrahi ve 3D yazılımdan, yenilenebilir enerjinin nasıl 
daha fazla geliştirebileceğinden konuşuluyorken bizim bu gündemden geride 
kalmamız düşünülemez. 

Artık günümüzde, bundan 250 yıl önce yaşanan sanayi devrimi sürecinde olduğu 
gibi çevreyi ve sosyal politikaları göz ardı etme ihtimalimiz ya da sorumsuzluk 
hakkımız da kalmamıştır. Günümüz insanının ihtiyacını karşılarken gelecek neslin 
hukukuna riayet etmek gibi bir görevimiz söz konusudur. Yaşanabilir sağlıklı 
şehirler ve sosyal donatılar artık günümüzün önemli değerleri haline gelmiştir. 
Kent merkezlerinde olduğu gibi kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşların da 
yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekmekte, topyekûn bir gelişme stratejisi 
düşünülmektedir. Kamu idaresi ve yönetimi olarak bizlere düşen sürekli kendimizi 
geliştirmek ve yenilemektir. Gelecek kuşaklara daha güzel ve yaşanabilir bir 
çevre ve şehir bırakmak her yurttaşın olduğu gibi yerel yönetimlerin ve kamu 
idarelerinin de en mühim görevlerindendir. Sağlıklı Kentler Birliğinin düzenlemiş 
olduğu böylesine geniş vizyon ve katılımlı konferanslar sayesinde bu kamu 
bilincini ve görevlerimizin değerini yeniden hatırlıyoruz ve ne kadar önemli bir 
organizasyona dahil olduğumuzu tekrar görebiliyoruz. Bu vesileyle konferansın 
fikir aşamasından hayata geçirilme sürecine gelinceye kadar emeği geçen herkese 
tekrar teşekkürlerimi sunarım.

Açılış Konuşması

Sandıklı Kaymakamı
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Özet 
“Sürdürülebilir Kalkınma” temel olarak; bir 
alanda kaydedilen gelişmenin başka bir alanda 
bozulmaya sebep olmaması, günümüzde 
sağlanacak bir ilerlemenin gelecekte olumsuz bir 
etki yaratmaması ve dünyanın herhangi bir yerinde 
gerçekleştirilecek herhangi bir faaliyetin başka bir 
coğrafyada veya küresel düzeyde olumsuz etki 
yaratmaması şeklinde özetlenebilir. 

Bu konuda en güncel ve kapsayıcı gelişme; 25 
Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu’nda kabul edilmiş olan “Sürdürülebilir Kal-
kınma 2030 Gündemi”dir. 2030 Gündemi, 2016-

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
HEDEFLERİNİN 
İZLENMESİ

Didem SEZER

1971 yılında Ankara’da doğan Didem Sezer, eğitim hayatını da Ankara’da 
tamamladı. Ankara Namık Kemal İlk ve Ortaokulu ile Ankara Atatürk Lisesinin 
ardından, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 
1993 yılında o dönemki ismi Devlet İstatistik Enstitüsü olan Türkiye İstatistik 
Kurumunda (TÜİK) uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Meslek hayatının 
büyük bölümünde hanehalkı araştırmaları konusunda çalışan ve uzmanlaşan Didem 
Sezer, 2004-2012 yılları arasında TÜİK İşgücü İstatistikleri Biriminin yöneticiliğini 
yürüttü. Bu süreçte Kurumunu temsilen yurt içi ve yurt dışında birçok toplantı ve 
seminere katılım sağladı; çeşitli çalışma gruplarında aktif görevler üstlendi. “İşgücü 
İstatistiklerinin Geliştirilmesi” konulu iki farklı Avrupa Birliği projesinde proje lideri 
olarak görev aldı. KKTC, Kazakistan ve Türkmenistan İstatistik Ofislerine işgücü 
istatistikleri konusunda danışmanlık yaptı. İki seneye yakın süreyle TÜİK Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine vekâlet eden Didem Sezer, 2017 yılı Ocak ayında 
TÜİK’te yeni bir birim olarak kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Grubunda, Grup 
Sorumlusu olarak çalıştı. Hâlen bu görevini devam ettirmekte olan Sezer, evli ve 
bir çocuk annesidir.

Didem SEZER
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2030 dönemini kapsayan 15 yıl boyunca tüm 
dünyada insanların refah içinde yaşaması için ta-
kip edilecek amaç ve hedefler ile bunlara ulaşmak 
için gerekli araçları içeren kapsamlı bir eylem pla-
nıdır. 2000-2015 yılları arasında benzer amaçlarla 
izlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri ile kaydedilen 
gelişmeleri sürdürmeyi ve eksik kalan hususları 
tamamlamayı hedefleyen yeni gündemin, küresel 
dayanışma ruhu içinde, özellikle en yoksul ve kırıl-
gan durumda olanlar gözetilerek uygulanması ge-
rekmektedir. Bu da hükümetler, yerel yönetimler, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eş 
güdüm içerisinde olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi aracılığıy-
la Birleşmiş Milletler üye devletleri, sürdürülebilir 
bir ekonomik büyümenin desteklenmesi, barışçı 
ve kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi, sosyal 
içerme ve çevresel korumanın sağlanması sorum-
luluğunu üstlenmiştir. 2030 Gündemi çerçevesin-
de “Kimseyi Geride Bırakmama” taahhüdüyle 17 
ana amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 
169 hedef belirlenmiş, amaç ve hedeflere erişim 
düzeyini küresel düzeyde takip etmek üzere gös-
tergeler seçilmiştir. 

Gündemin amaç ve hedeflerine erişim sürecinin 
gerek ulusal gerekse küresel düzeyde takibi, be-
lirlenmiş olan göstergelerin üretilmesi ve izlen-
mesi ile mümkündür. Gösterge sisteminin takibi, 
mevcut verilerin derlenmesi, izlenmesi ve yayım-
lanması Türkiye İstatistik Kurumunun sorumlulu-
ğunda olup göstergelerin üretilmesi resmi istatis-
tik üreticisi olan tüm kurum ve kuruluşların ortak 
sorumluluğudur.

Anahtar	Kelimeler:	Sürdürülebilir Kalkınma 2030 
Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 
İzlenmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergele-
ri, “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-
2017” Haber Bülteni, Küresel Sürdürülebilir Kal-
kınma Veri Tabanı.

Abstract	
“Sustainable Development” is a progress in one 
area that not cause an impairment in any other 
area, any progress achieved today that not have 
a negative impact in the future and any activity to 

be carried out anywhere in the world that does not 
have an adverse impact in another geographical 
area or global level.

The most current and inclusive development in 
this subject is the 2030 Agenda for Sustainable 
Development that was approved by United Na-
tions General Assembly on 25 September 2015. 
2030 Agenda is an action plan for the following 15 
years covering the 2016-2030 term that comprise 
goals, targets and means to achieve them for the 
welfare of humanity. 2030 Agenda aims to further 
progress of the achievements of Millennium De-
velopment Goals followed with the similar purpo-
ses for 2000-2015 term and complement the mis-
sing issues. The Agenda needs to be applied in 
the spirit of global solidarity, paying regard to the 
poorest and most vulnerable ones. This requires 
intensive coordination of governments, local ad-
ministrations, private sector and non-governmen-
tal organizations.

Through the 2030 Agenda, the United Nations 
member states undertake the responsibility to 
support sustainable economic growth, promote 
peaceful and inclusive societies, and ensure 
social inclusion and environmental protection. 
Within the framework of 2030 Agenda 17 goals 
and 169 targets were determined with the aim of 
“leaving no one behind”.

For monitoring the progress towards the global 
goals and targets, a global indicator set was 
constructed.

Monitoring the process of achieving the goals and 
targets of the Agenda at both national and global 
levels is possible by producing and monitoring 
the determined indicators. Following the indicator 
system, gathering and publishing the available 
indicators is the responsibility of Turkish Statistical 
Institute, but the production of indicators is the 
joint responsibility of all official data producers.

Key	Words: The 2030 Agenda for Sustainable De-
velopment, Monitoring the Sustainable Develop-
ment Agenda, Sustainable Development Indica-
tors, Press Release of “Sustainable Development 
Indicators, 2010-2017”,  Global SDG Database..

1- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİNİN İZLENMESİ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramını açıklamaya, eko-
nomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramlarını 
kısaca tanımlayarak başlamak gerekir. Sıklıkla bir-
birinin yerine kullanılmakta olan bu kavramlardan 
ekonomik büyüme, ülkenin üretim hacmindeki artışı 
tanımlarken; ekonomik kalkınma ise toplumun ya-
şam standartlarının yükselmesi, bireylerin her yön-
den kendilerini daha mutlu hissedecekleri bir ortam-
da yaşamalarının temin edilmesidir. Kalkınmanın 
ekonomi haricinde, sosyal ve çevresel boyutları da 
bulunmakta ve bunlardan herhangi birinde sağlana-
cak gelişmenin diğer boyutları olumsuz yönde etki-
lememesi gerekmektedir. Ancak, olumsuz etkileşi-
me dair örnekler adeta sınırsız olup ilk anda üretim 
artışı ve ekonomik gelişmeye konu olan eylemlerin 
çevre üzerinde yarattığı tahribat akla gelir. Boyutlar 
arası etkileşim meselesi, ilk olarak 1972 Stockholm 
Konferansı’nda gündeme alınmış ve ekonomik bü-
yümenin çevreye etkisi konferansın ana tartışma 
konularından birini teşkil etmiştir.

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ise ilk olarak 
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyo-
nunca hazırlanan Brundtland Raporu’nun yayım-
lanmasıyla hayatımıza girmiştir. Ekonomik büyüme 
ve küreselleşmenin çevre üzerindeki olumsuz so-
nuçlarına dikkat çekerek, nüfus artışı ve sanayileş-
menin  yol açtığı sorunlara çözüm üretmeye çalışan 
Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma; 
“Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanakla-
rını ellerinden almadan, şimdiki neslin ihtiyaçlarının 
karşılanabildiği kalkınma süreci” olarak tanımlan-
mıştır. Raporun Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
kabulü ile birlikte, sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 
politik açıdan netliğe kavuşmuş ve 1992 yılında, 
Rio Zirvesi olarak da adlandırılan Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri belirlenmiştir.

Son 50 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından 
gerçekleştirilen çok sayıda toplantı, forum ve 
zirvede ele alınan, birçok rapor ve eylem planına 
konu olan sürdürülebilir kalkınma konusunda en 
güncel ve kapsayıcı gelişme; 25 Eylül 2015 tarihinde 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiş 
olan “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi”dir. 
2030 Gündemi, 2016-2030 dönemini kapsayan 15 
yıl boyunca tüm dünyada insanların refah içinde 
yaşaması için takip edilecek amaç ve hedefler ile 
onlara ulaşmak için gerekli araçları içeren kapsamlı 
bir eylem planıdır. 2000-2015 yılları arasında 
benzer amaçlarla izlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri 
ile kaydedilen gelişmeleri ve eksik kalan hususları 
tamamlamayı hedefleyen yeni gündemin küresel 
bir dayanışma ruhu içinde, özellikle en yoksul ve 
kırılgan durumda olanlar gözetilerek uygulanması 
gerekmektedir. Bu da hükümetler, yerel yönetimler, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun bir 
eş güdüm içerisinde olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi aracılığıyla Bir-
leşmiş Milletler üye devletleri, sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümenin desteklenmesi, barışçı ve 
kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi, sosyal içer-
me ve çevresel korumanın sağlanmasını taahhüt 
etmiştir. Bu çerçevede “Kimseyi Geride Bırakma-
ma” temel sloganıyla 17 ana amaç ve bu amaçları 
gerçekleştirmek için 169 hedef belirlenmiş, amaç 
ve hedeflere erişim düzeyini küresel düzeyde takip 
etmek üzere göstergeler seçilmiştir. 

Ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Günde-
mi’nin ulusal düzeyde iki temel bileşeninden biri 
olan, küresel amaç ve hedefler altında politika üre-
tilmesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Amaç ve 
hedeflere erişilmesi sürecinin izlenmesi ve değer-
lendirilmesi amacıyla kullanılacak gösterge çerçe-
vesinin oluşturulması, yayımlanması ve izlenmesi 
çalışmalarının koordinasyonunu kapsayan diğer 
bileşen ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) so-
rumluluğundadır.

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi 
göstergeleri için ulusal düzeyde bir izleme sistemi 
kurabilmek amacıyla TÜİK tüm göstergeler için 
ön değerlendirme niteliği taşıyacak bir envanter 
çalışması yürütmüştür. Bu çalışma ile elde edilen 
veri setlerinin incelenmesi neticesinde, hâlihazırda 
üretilebilen göstergeler arasından, istatistiksel kalite 
kriterleri (tutarlılık, güvenilirlilik, karşılaştırılabilirlik, 
zamanlılık vb.) de dikkate alınarak bir gösterge 
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seti belirlenmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 
“Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-
2017” Haber Bülteni, 19 Şubat 2019 tarihinde 
yayımlanmıştır. Toplam 83 göstergeye dair (mevcut 
olduğu ölçüde) 2010-2017 dönemine ilişkin zaman 
serisi verileri içeren bültene aşağıdaki linkten 
erişim sağlamak mümkündür. 

4 
 

Sürdürülebilir	  Kalkınma	  2030	  Gündemi	  
göstergeleri	  için	  ulusal	  düzeyde	  bir	  
izleme	  sistemi	  kurabilmek	  amacıyla	  
TÜİK	  tüm	  göstergeler	  için	  ön	  
değerlendirme	  niteliği	  taşıyacak	  bir	  
envanter	  çalışması	  yürütmüştür.	  Bu	  
çalışma	  ile	  elde	  edilen	  veri	  setlerinin	  
incelenmesi	  neticesinde,	  hâlihazırda	  
üretilebilen	  göstergeler	  arasından,	  
istatistiksel	  kalite	  kriterleri	  (tutarlılık,	  
güvenilirlilik,	  karşılaştırılabilirlik,	  
zamanlılık	  vb.)	  de	  dikkate	  alınarak	  bir	  
gösterge	  seti	  belirlenmiştir.	  Bu	  
çerçevede	  hazırlanan	  “Sürdürülebilir	  
Kalkınma	  Göstergeleri,	  2010-‐2017”	  
Haber	  Bülteni,	  19	  Şubat	  2019	  tarihinde	  
yayımlanmıştır.	  Toplam	  83	  göstergeye	  

dair	  (mevcut	  olduğu	  ölçüde)	  2010-‐2017	  dönemine	  ilişkin	  zaman	  serisi	  verileri	  içeren	  bültene	  
aşağıdaki	  linkten	  erişim	  sağlamak	  mümkündür.	  	  
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1097	  

Bültende	  yer	  alan	  küresel	  göstergelerin	  bazıları	  amaç	  sıralamasıyla	  ele	  alınarak	  
değerlendiğinde;	  

Yoksulluk  oranı  azalmaktadır  

İlk	  amaç	  olan	  “Yoksulluğa	  son”	  başlığı	  altında	  yer	  alan	  ve	  eş	  değer	  hane	  halkı	  kullanılabilir	  
fert	  medyan	  gelirinin	  %50’si	  dikkate	  alınarak	  hesaplanan	  yoksulluk	  sınırı	  göstergesine	  göre;	  
2010	  yılında	  %16,9	  olan	  yoksulluk	  oranı,	  2017	  yılında	  3,4	  puan	  azalarak	  %13,5	  olarak	  
gerçekleşmiştir.	  Söz	  konusu	  dönemde	  kadın	  ve	  erkek	  yoksulluğu	  aynı	  oranda	  azalmıştır.	  

Yoksulluk	  sınırının	  altında	  kalan	  15	  yaşın	  altındaki	  fertlerin	  oranı	  2010	  yılında	  %24,8	  iken,	  
2017’de	  bu	  oran	  %21,3	  olmuş;	  genç	  nüfusu	  temsil	  eden	  15-‐24	  yaş	  grubunda	  ise	  bu	  oran	  aynı	  
dönemde	  %18,5’ten	  %15,8’e	  gerilemiştir.	  

Ülkemizde  beş  yaş  altı  çocuklarda  yetersiz  beslenme  ciddi  bir  sorun  oluşturmamaktadır    

“Açlığa	  son”	  amacı	  altında	  yer	  alan	  kötü	  beslenmenin	  yaygınlığı	  göstergesine	  göre;	  2013	  
yılında	  beş	  yaşın	  altındaki	  çocukların	  %1,7’si	  boyuna	  göre	  zayıf	  iken,	  aynı	  yaş	  grubundaki	  
çocukların	  %10,9’u	  boyuna	  göre	  fazla	  kiloludur.	  Buna	  göre,	  ülkemizde	  beş	  yaş	  altı	  çocuklar	  
açısından	  yetersiz	  beslenmenin	  ciddi	  bir	  sorun	  teşkil	  etmediği,	  bununla	  birlikte	  her	  on	  
çocuktan	  birinin	  aşırı	  kilolu	  olmasının	  dikkate	  alınması	  gereken	  bir	  olgu	  olduğu	  
değerlendirilmektedir.	  Erkek	  çocuklarda	  obezite	  oranı	  kız	  çocuklara	  kıyasla	  daha	  yüksektir.	  	  

Anne  ve  beş  yaş  altı  çocuk  ölüm  oranları  azalmaktadır  

	  “Sağlıklı	  bireyler”	  olarak	  tanımlanan	  amaç	  altında	  yer	  alan	  sağlık	  göstergelerinin	  birçoğunda	  
iyileşme	  görülmektedir.	  Anne	  ölüm	  oranı	  2010	  yılında	  yüz	  bin	  canlı	  doğumda	  16,4	  iken,	  2017	  

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1097

Bültende yer alan küresel göstergelerin bazıları 
amaç sıralamasıyla ele alınarak değerlendiğinde;

Yoksulluk oranı azalmaktadır

İlk amaç olan “Yoksulluğa Son” başlığı altında 
yer alan ve eş değer hanehalkı kullanılabilir fert 
medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesap-
lanan yoksulluk sınırı göstergesine göre; 2010 yı-
lında %16,9 olan yoksulluk oranı, 2017 yılında 3,4 
puan azalarak %13,5 olarak gerçekleşmiştir. Söz 
konusu dönemde kadın ve erkek yoksulluğu aynı 
oranda azalmıştır.

Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki 
fertlerin oranı 2010 yılında %24,8 iken, 2017’de 
bu oran %21,3 olmuş; genç nüfusu temsil eden 
15-24 yaş grubunda ise bu oran aynı dönemde 
%18,5’ten %15,8’e gerilemiştir.

Ülkemizde beş yaş altı çocuklarda yetersiz 
beslenme ciddi bir sorun oluşturmamaktadır 

“Açlığa Son” amacı altında yer alan kötü beslen-
menin yaygınlığı göstergesine göre; 2013 yılında 

beş yaşın altındaki çocukların %1,7’si boyuna 
göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların 
%10,9’u boyuna göre fazla kiloludur. Buna göre, 
ülkemizde beş yaş altı çocuklar açısından yeter-
siz beslenmenin ciddi bir sorun teşkil etmediği, 
bununla birlikte her on çocuktan birinin aşırı ki-
lolu olmasının dikkate alınması gereken bir olgu 
olduğu değerlendirilmektedir. Erkek çocuklarda 
obezite oranı kız çocuklara kıyasla daha yüksektir. 

Anne ve beş yaş altı çocuk ölüm oranları 
azalmaktadır

“Sağlıklı Bireyler” olarak tanımlanan amaç altında 
yer alan sağlık göstergelerinin birçoğunda iyileş-
me görülmektedir. Anne ölüm oranı 2010 yılında 
yüz bin canlı doğumda 16,4 iken, 2017 yılında bu 
oran 14,6’ya gerilemiştir. Beş yaş altı ölüm hızı 
2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2017 
yılında binde 11,2 olmuş; aynı dönemde neonatal 
ölüm hızı bin canlı doğum başına 7,6’dan 5,8’e 
gerilemiştir. 

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen do-
ğumların oranı 2010 yılında %91,6 iken, 2017 yı-
lında %98 olmuştur. Aynı dönemde yüz bin nüfus 
başına düşen hekim sayısı ise 167’den 186’ya 
yükselmiştir.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin tütün kullanım 
oranı 2012 yılında %26,8 iken, bu oran 2016 yılın-
da %30,6 olarak tahmin edilmiştir. 

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı 
artmaktadır

“Nitelikli Eğitim” amacı altında yer alan göster-
gelerden hâlihazırda ülkemiz için mevcut olanlar 
incelendiğinde; 2015 yılında %67,2 olan beş yaş 
net okullaşma oranının, 2017 yılına gelindiğinde 
7,9 puan artarak %75,1 olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir. 

18-24 yaş grubundaki gençlerin örgün veya yay-
gın eğitime katılma oranı 2012 yılında %46,6 iken 
2016’da bu oran %48,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendi-
rilmekte olan yetişkinlerin (25-64 yaş) örgün veya 
yaygın eğitime katılma oranı ise aynı dönemde 
%17,8’den %20,9’a yükselmiştir.

Kadınlar ev işlerine erkeklerin beş katı zaman 
ayırmaktadır

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” amacı altında yer 
alan göstergelerden mevcut olanlar değerlendiril-
diğinde; 2015 yılı itibarıyla kadınların, ev ve bakım 
(çocuk, hasta, yaşlı vb.) işlerine gün içerisinde or-
talama 4 saat 17 dakika ayırdıkları, erkekler için 
bu sürenin ortalama 51 dakika olduğu görülmek-
tedir. 

Son 12 ay içerisinde eşi veya birlikte olduğu er-
keklerin fiziksel, cinsel veya duygusal şiddetine 
maruz kalan kadınların oranı 2014 yılı verilerine 
göre %8,2’dir.

Çalışan kadınlar arasında yöneticilik pozisyonla-
rında bulunanların oranı 2012 yılında %14,4 iken 
2017 yılına gelindiğinde bu oran 2,9 puan artışla 
%17,3’e yükselmiştir.

Ülkemizde nüfusun tamamının elektriğe 
erişimi mümkündür

“Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” ile “Erişilebilir ve Te-
miz Enerji” amaçları birlikte ele alındığında; nü-
fusun neredeyse tamamının elektrik (%100) ve 
güvenilir suya (%98,3) erişim sağlayabildiği görül-
mektedir. 2017 yılında yaşadığı konutta borulu su 
sistemi olan nüfusun oranı %99, ev içinde tuvaleti 
olan nüfusun oranı ise %95,4’tür. 

Doğal gaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 
2014’te %51 iken, 2017 yılında %59,8 olarak ger-
çekleşmiştir. 

Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir 
enerjinin payı 2017 yılı itibarıyla %6,9 olup, bu 
oranın 2010’dan günümüze olumlu yönde bir de-
ğişim izlemediği dikkati çekmektedir.

Gençlerin dörtte biri eğitimine devam 
etmemekte ve çalışmamaktadır

“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amacı 
altında yer alan ve işgücü piyasası performansının 
ölçümünde temel göstergelerden biri olan işsizlik 
oranı 2017 yılında %10,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı yıl itibarıyla kadınların işsizlik oranı (%14,1) 
erkeklerin işsizlik oranının (%9,4) neredeyse 5 

puan üzerindedir. Aynı yıl en yüksek işsizlik oranı 
%22,8 ile 20-24 yaş grubundaki fertlerde gerçek-
leşmiştir.

Tarım dışı sektörde sosyal güvenlik kuruluşuna 
kayıtlı olmadan çalışanların oranı 2010 yılında 
%29,1 iken, 2017 yılına gelindiğinde 7 puan dü-
şüşle %22,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Eğitimine devam etmeyen ve herhangi bir işte de 
çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010 
yılında %32,3 iken, 2017 yılında %24,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu oran 2017 yılında erkekler için 
%14,6; kadınlar için ise %34’dür. Bir başka ifa-
deyle 15-24 yaş grubundaki genç kadınların üçte 
biri ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik be-
cerilerden yoksun, sosyal dışlanma ve yoksulluk 
riskiyle karşılaşmaya ise oldukça açıktır. 

AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payı 
artmaktadır

“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” amacı altındaki 
göstergelerden biri olan ve ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilen araştır-
ma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi 
hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında %0,80 
iken bu oran 2017 yılında %0,96’ya yükselmiştir.

İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 
2010-2017 döneminde 2,5 puan artarak %17,6 
olmuştur. İmalat sanayi istihdamının toplam istih-
dam içindeki payı da 2017 yılında %17,6 olarak 
gerçekleşmiştir.

Düzenli olarak toplanan ve nihai işlem 
uygulanan katı atıkların oranı artmaktadır 

“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” amacı 
altında yer alan göstergelerden mevcut olanlar 
değerlendirildiğinde; 2017 yılı itibarıyla hanelerin 
%82,6’sının toplu taşıma araçlarına kolay erişim 
sağlayabildiği görülmektedir.

Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai işlem uy-
gulanan katı atıkların toplam katı atıklara oranı 
2010 yılında %54,7 iken; 15,4 puan gibi büyük bir 
artışla 2016 yılında %70,1’e yükselmiştir.
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2- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ 
VE YEREL YÖNETİMLER

2.1. Amaç 11: 

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin “Şehir-
lerin ve yerleşim alanlarının kapsayıcı, güvenli, da-
yanıklı ve sürdürülebilir kılınması” konulu 11. amacı 
doğrudan yerel yönetimler ile ilgili olup; bu amaç 
altındaki hedeflere erişim sağlanması büyük ölçü-
de yerel yönetimlerin başarısına bağlıdır. 

Yerel yönetimlerin görev ve yetki alanında yer alan 
“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 
sürdürülebilir kalkınma amacının altında toplam 10 
hedef belirlenmiştir. Tablo 1’de listelenen bu küre-
sel hedefler; şehirlerde uygun fiyatlı ve güvenli ko-
nut ve temel hizmetlere erişimin sağlanması, toplu 
taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, hava kalitesinin 
ve atık yönetiminin iyileştirilmesi, yeşil alanların 

oranının arttırılması, şehrin kültürel ve doğal mi-
rasına sahip çıkılması gibi 5393 sayılı Belediyeler 
Kanunu’nda açıkça tanımlanmış olan belediye-
lerin temel görev ve sorumlulukları ile tamamen 
örtüşmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM 
ALANLARI

Tablo 1- Amaç 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) altında yer alan hedefler

Hedef 11.1 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konut ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması 
ve gecekonduların iyileştirilmesi 

Hedef 11.2 

2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların 
ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin 
geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin 
sağlanması  

Hedef 11.3 2030’a kadar her ülkede katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşim yerlerinin planlanması ve yönetimi 
için kapasitesinin geliştirilmesi ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması 

Hedef 11.4 Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumak ve sahip çıkmak için çalışmaların desteklenmesi 

Hedef 11.5 
2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki insanların korunması temel alınarak suyla ilgili afetler de 
dahil olmak üzere küresel gayrisafi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik kayıpların önemli oranda 
düşürülmesi; ölümlerin ve afetlerden etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması

Hedef 11.6 2030’a kadar hava kalitesine, belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek 
kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması

Hedef 11.7 2030’a kadar özellikle kadın ve çocuklar, yaşlılar ve engelliler için, güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil 
ve herkese açık alanlara erişimin sağlanması

Hedef 11.a Ulusal ve bölgesel kalkınma planlama faaliyetlerini kuvvetlendirerek; kent, kent çevresi ve kırsal alanlar 
arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi 

Hedef 11.b 

2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve afetlere karşı dayanıklılığa 
yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 
sayısının önemli ölçüde arttırılması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 
doğrultusunda bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması

Hedef 11.c Yerel malzemeler kullanılarak, sürdürülebilir ve dayanıklı binaların inşası için EAGÜ’lerin finansal ve 
teknik yardımları da içerecek şekilde desteklenmesi

2030 Gündemi’nde yer alan küresel amaç ve 
hedeflere erişimin izlenebilmesi için toplam 232 
gösterge belirlenmiştir. Amaç 11 altındaki hedef-
lerin takibine yönelik olarak ise toplam 14 küresel 
gösterge mevcuttur. 

2030 Gündemi’nin göstergeler aracılığıyla izlen-
mesi sorumluluğu TÜİK’e aittir. TÜİK bu kapsam-
da tüm göstergelerin üretiminden sorumlu ve ilgili 
kurum ve kuruluşları belirleyerek, Resmi İstatistik 
Programı (2017-2021)’nda yayımlamıştır. Göster-
gelerden hâlihazırda mevcut olanlar ilk kez 19 Şu-
bat 2019 tarihinde haber bülteni ile yayımlanmış-
tır. “Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme 

ve değerlendirme sistemi kurulması” hedefi aynı 
zamanda 11. Kalkınma Planı’nda yer almakta, bu 
kapsamda gösterge setinin kapsamının genişletil-
mesi ve mevcut göstergelerin her yıl yayımlanma-
sı planlanmaktadır. Mevcut olmayan göstergelerin 
üretilmesi, gösterge sorumlusu kurumların 2030 
Gündemi’ni bir bütün olarak benimsemeleri, gün-
demin amaç ve hedeflerini kendi kurumsal plan 
ve stratejilerine yansıtmaları ve gösterge üretim 
süreçlerini planlamaları ile mümkündür. 

Amaç 11 altında yer alan göstergeler, sorumlu 
kurumları ve mevcudiyet durumu Tablo 2’de ve-
rilmiştir.

Tablo 2- Amaç 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) altında yer alan göstergeler

Gösterge 
Kodu Küresel Gösterge Adı

Resmi İstatistik 
Programına 
Göre Sorumlu 
Kuruluş

Mevcudiyet 
Durumu

11.1.1 Gecekondu, gayri resmi yerleşim yerleri veya yetersiz konutlarda 
yaşayan kent nüfusunun oranı TÜİK Mevcut değil

11.2.1 Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre, toplu taşıma araçlarına kolay 
erişimi olan nüfusun oranı TÜİK Mevcut

11.3.1 (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı RİP'te yer almıyor

11.3.2 Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, 
sivil toplumun doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı RİP'te yer almıyor

11.4.1

Mirasın türüne (kültürel, doğal, karma ve Dünya Mirası olma durumu), 
yönetim düzeyine (merkezi/yerel yönetim), harcama tipine (işletme/
yatırım harcamaları) ve özel fon tipine (bağışlar, özel ve kâr amacı 
gütmeyen sektör ve sponsorluk) göre tüm kültürel ve doğal mirasın 
korunması ve muhafazası için kişi başına yapılan kamu ve özel harcama 
tutarı 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

Mevcut 
(Genel devlet 
harcaması)

 

11.5.2
Afetlerden kaynaklanan, temel hizmetlerin aksama sayısı ve kritik 
altyapıya zarar veren doğrudan ekonomik kayıpların küresel GSYH’ye 
oranı 

AFAD AFAD

11.6.1 Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai işlem uygulanan kentsel katı 
atıkların toplam kentsel katı atıklara (şehir bazında) oranı TÜİK Mevcut

11.6.2 Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince partikül maddelerin (örneğin 
PM2.5 ve PM10) yıllık ortalama seviyeleri 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Mevcut
(İl düzeyinde)

11.7.1 Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre kamu kullanımına tamamen 
açık, yapılaşmış alanların şehirlerdeki ortalama payı

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Mevcut değil

11.7.2 Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve olay yerine göre, son 12 ay içinde 
fiziksel ya da cinsel taciz mağduru kişilerin oranı İçişleri Bakanlığı Mevcut değil

11.a.1
Nüfus projeksiyonları ve kaynak ihtiyaçlarını entegre eden kentsel ve 
bölgesel kalkınma planlarının uygulandığı şehirlerde yaşayan nüfusun 
oranı

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Mevcut değil

11.b.1 Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 ile uyumlu 
ulusal afet riski azaltma stratejisi olan ve uygulayan ülkelerin oranı AFAD

11.b.2
Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 ile uyumlu 
ulusal afet riski azaltma stratejisi olan ve uygulayan yerel yönetimlerin 
oranı 

AFAD

11.c.1
En az gelişmiş ülkelerde, yerel malzemeler kullanılarak inşa edilen ve 
tadilat yapılan dayanıklı, sürdürülebilir ve kaynak etkin binalara tahsis 
edilen finansal yardım oranı

RİP'te yer almıyor
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2.1. Yerel Yönetimler ile İlişkili Amaç 11 Hari-
cindeki Hedef ve Göstergeler

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teş-
kilatı (UCLG)  Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetimlere düşen 
görevlerin Amaç 11’den fazlasını kapsadığının 
altını çizerek, 169 küresel hedeften 92’sinin yerel 
yönetimlerin faaliyetlerinden etkilendiğini tespit 
etmiştir. “Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir 
Kalkınma 2030 Gündemi” metninde belirlenen 
amaç ve hedeflerin başarıyla uygulanmasında ye-
rel yönetimlerin önemi birçok yerde vurgulanmış-
tır (Paragraf 34, 45 vb.).  

Aşağıda UCLG tarafından yerel yönetimlerin fa-
aliyetlerinden etkilendiği tespit olunan ve Amaç 
11 dışında kalan küresel hedeflere, her amaçtan 
seçilen birer örnek verilmiştir.

• Hedef 1.1- 2030’a kadar hâlihazırda günlük 
1,25 ABD dolarından daha az gelirle yaşayan-
lar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğu her yer-
de ve herkes için ortadan kaldırmak

• Hedef 2.1- 2030 yılına kadar açlığa son ver-
mek ve özellikle yoksullar ve bebekler de dâ-
hil kırılgan durumda olan insanlar başta olmak 
üzere herkes için yıl boyunca güvenli, besleyici 
ve yeterli gıdaya erişim sağlamak

• Hedef 3.9- 2030 yılına kadar tehlikeli kimya-
sallar ile hava, su ve toprak kirliliği ile kontami-
nasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkları 
kayda değer miktarda azaltmak

• Hedef 4.2- 2030’a kadar tüm kız ve erkek ço-
cuklarının, ilköğretime hazır hale getirilmesi 
için nitelikli erken çocukluk gelişimi ve bakım 
hizmetleri ile okul öncesi eğitime erişimini sağ-
lamak

• Hedef 5.1- Kadınlara ve kız çocuklarına yöne-
lik her türlü ayrımcılığa her yerde son vermek

• Hedef 6.1- 2030’a kadar herkes için güvenilir 
ve karşılanabilir içme suyuna evrensel ve adil 
erişim sağlamak

• Hedef 7.2- 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin 
küresel enerji bileşimi içindeki payını önemli 
ölçüde artırmak

• Hedef 8.3- Üretken faaliyetleri, insana yakışır 
iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilik-
çiliği destekleyen kalkınma odaklı politikalar 
geliştirmek ve finansal hizmetlere erişim yo-
lunu da kapsayacak şekilde mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve 
büyümesini teşvik etmek

• Hedef 9.1-  Ekonomik kalkınma ve insan re-
fahını desteklemek üzere, herkesin adil erişi-
mine ve karşılanabilirliğe odaklanan bölgesel 
ve sınır ötesi altyapıyı da içeren kaliteli, güve-
nilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapılar tesis 
etmek

• Hedef 10.2- 2030’a kadar yaş, cinsiyet, en-
gellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da 
başka bir durumuna bakılmaksızın herkesin 
sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanma-
sını sağlamak ve güçlendirmek

• Hedef 12.2- 2030’a kadar doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını 
sağlamak

• Hedef 13.3- İklim değişikliğinin önlenmesi 
ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine 
uyum ve erken uyarı konularında eğitim, far-
kındalık bireysel ve kurumsal kapasite geliştir-
mek

• Hedef 14.1- 2025’e kadar deniz atıkları ve be-
sin maddesi kirliliği dâhil, özellikle karasal faa-
liyetlerden kaynaklanan her türlü deniz kirliliği-
ni önlemek ve kayda değer miktarda azaltmak

• Hedef 15.5- Doğal habitatların bozulması-
nı azaltmak için acil ve kayda değer tedbir-
ler almak, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve 
2020’ye kadar tehdit altındaki türleri korumak 
ve tamamen yok olmalarını önlemek

• Hedef 16.6- Her düzeyde etkili, hesap verebilir 
ve şeffaf kurumlar geliştirmek

• Hedef 17.14- Sürdürülebilir kalkınma için poli-
tika uyumunu geliştirmek

Sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerinin iz-
lenmesine esas teşkil eden küresel göstergeler-
den, yerel yönetimlerin iş ve işlemlerinin dolaylı 
veya doğrudan doğruya etkileyeceği bazı örnek-
ler belirlenerek aşağıda listelenmiştir. 

1.4.1- Temel hizmetlere erişim sağlayan haneler-
de yaşayan nüfusun oranı

1.5.1- 100.000 kişi başına afetlerden doğrudan 
etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı

1.5.4- Ulusal afet riski azaltma stratejileri ile 
uyumlu yerel afet riski azaltma stratejilerini uygu-
layan ve kabul eden yerel yönetimlerin oranı

3.9.1- Hanehalkı ve çevre ortamının hava kirliliği-
ne bağlı ölüm oranı

3.9.2- Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan 
sağlık hizmetleri ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm 
oranı (tüm hizmetler için güvenilir olmayan hijyen, 
su ve sağlık hizmetlerine maruz kalma)

5.5.1- Ulusal parlamentolardaki ve yerel yönetim-
lerdeki kadınların sandalye oranı

6.1.1- Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hiz-
metlerini kullanan nüfusun oranı

6.2.1- Sabun ve su ile el yıkama imkânı dahil ol-
mak üzere güvenilir şekilde yönetilen atık su ve 
kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.3.1- Güvenilir şekilde arıtılmış atık su oranı

7.1.1- Elektriğe erişebilen nüfusun oranı

7.1.2- Isıtma, aydınlatma ve yemek yapmada te-
miz yakıt ve teknoloji kullanan nüfus oranı

9.1.1- Her mevsim geçit veren yolların 2 km yakı-
nında yaşayan kırsal nüfusun oranı

9.1.2- Ulaşım türlerine göre yolcu ve yük hacmi

9.4.1- Katma değer birim başına CO2 emisyonu

11.1.1- Gecekondu, gayri resmi yerleşim yerleri 
veya yetersiz konutlarda yaşayan kent nüfusunun 
oranı

11.2.1- Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre, 
toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun 
oranı

11.6.1- Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai iş-
lem uygulanan kentsel katı atıkların toplam kent-
sel katı atıklara (şehir bazında) oranı

11.6.2- Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince 
partikül maddelerin (örneğin PM2.5 ve PM10) yıl-
lık ortalama seviyeleri

11.7.1- Cinsiyet, yaş ve engellilik durumuna göre 
kamu kullanımına tamamen açık, yapılaşmış alan-
ların şehirlerdeki ortalama payı

12.4.2- Kişi başına üretilen tehlikeli atık ve atık iş-
leme yöntemine göre işlenmiş tehlikeli atık oranı

16.1.4- Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürür-
ken kendini güvende hisseden nüfusun oranı

Gündemin amaç ve hedefleri konusunda ulusal 
düzeyde sağlanacak ilerleme; bu kapsamda Mer-
kezi ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilecek ça-
lışmalar, alınacak tedbirler ve yerel düzeyde sağ-
lanacak gelişmeler ölçüsünde olacaktır.

Kaynakça

• Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir Kalkınma 2030 
Gündemi https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld/publication 

• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-Yerel Yönetimler Tarafından 
Bilinmesi Gerekenler, UCLG-MEWA http://uclg-mewa.org/
uploads/file/4cc15382275e40fc982ea03b804be57e/how%20
to%20localize_TR_son.pdf

• Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Veri Tabanı https://
unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

• Resmî İstatistik Programı 2017-2021 (Rev.1) http://www.
resmiistatistik.gov.tr/media/dosyalar/2018/07/05/RIP_2017-
2021_(Rev.1).pdf

• Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2017 Haber Bülteni 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, Metaveri http://www.tuik.
gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1097
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KENTLER VE 
TOPLUMLAR 
İLKESİ (SKH 11) 
IŞIĞINDA TÜRKİYE

I- SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER 
VE TOPLUMLAR HEDEFİ 
KAPSAMINDA KAVRAMSAL 
DEĞERLENDİRME
 

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma kavramını 
en temel olarak, “Gelecek kuşakların kendi ge-
reksinimlerini karşılayabilme yeteneklerine uyum 
sağlamaya da çalışarak bugünün ihtiyaçlarının 
sağlanmasına olanak veren gelişme” şeklinde 
tanımlayabiliriz. Aslında bu tanım, oldukça yay-
gın olarak kullanılan Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonunun en bilinen “Ortak Geleceğimiz” 
raporunun 2. bölümünde yer almaktadır. Anılan 
sürdürülebilir kalkınma tanımı, yine en bilinen ha-
liyle sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç 
temel unsuru barındırmaktadır (Birleşmiş Milletler, 
2017).

Dr. İng. Ebru ALARSLAN 

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra (1991) aynı 
üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalında 
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır (1998). Afet sakınım ve kentsel afet 
dayanıklılığı konularında 1999 yılından beri çalışmalar yapmaktadır. Bu konudaki 
doktora çalışmasını Dortmund Teknik Üniversitesinde (Almanya) 2009 yılında 
tamamlamıştır. Doktora tez konusu, “Afet Dayanıklılığı Olan Kentsel Yerleşmeler” 
olup Yalova-Köln karşılaştırmalı bir örnek alan çalışmasını gerçekleştirmiştir. 
Doktora çalışmasının devamında Birleşmiş Milletler Afet Azaltım Sekretaryası 
tarafından başlatılan “Afete Dayanıklı Kentler” kampanyasında Yalova Belediyesinin 
gönüllü danışmanlığını üstlenmiştir (2010).

Ebru Alarslan 1997 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmaktadır. 
Bakanlık deneyiminin yanı sıra özel sektör ve uluslararası proje ve kurumlarda 
da çalışma deneyimleri bulunmaktadır. Kamu sektöründe çalıştığı süre içinde, 
Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Daire Başkanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığında çeşitli şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde 
bulunmuştur.

UNESCO Türkiye Komisyonunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İhtisas 
Komisyon Üyesi olarak Kasım 2016 tarihinde görevlendirilmiştir. Avrupa Birliği 
Ufuk 2020 proje önerisi değerlendirmelerinde ve bazı uluslararası dergilerde 
makale hakemliği de yapmaktadır. Afet sakınım, kentsel dayanıklılık, mekânsal 
veri altyapısı, coğrafi bilgi sistemleri, sürdürülebilir kentsel gelişme konularında 
yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan Alarslan; İngilizce, Almanca ve Fransızca 
dillerini bilmektedir.  

Dr. İng. Ebru ALARSLAN 
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Bu kavramdan hareketle, New York’ta düzenlenen 
Birleşmiş Milletler 2015 yılı Genel Kurulunda tüm 
üye ülkeler, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
üzerinde hemfikir olmuşlardır. Bu hedeflerden biri 
olan “Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Top-
lumlar”, kentsel alanlarda daha iyi ve yaşanabilir 
standartlarla ilgili riskleri ve beklentileri işaret et-
mektedir. Tüm üye ülkeler, anılan hedefe ulaşmak 
üzere gereken amaçları şu şekilde düzenlemişler-
dir (Birleşmiş Milletler, 2015):

• Güvenli ve yaşanabilir kentler ile yeterli kentsel 
hizmetler sunmak 

• Dünyadaki doğal ve kültürel miras varlıklarını 
korumak 

• Doğal afet ve salgın hastalıkların olumsuz etki-
lerini önlemek 

• Kentsel yerleşmelerin çevre, hava kalitesi ve 
atık yönetimi üzerindeki etkilerini dikkate al-
mak 

• İklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağla-
mak ve afet risk yönetimini geliştirmek 

Günümüzde, kentleşme sorunsalına içinde bu-
lunduğumuz binyılın anahtar kavramlarından biri 
olan “sürdürülebilirlik” çerçevesinde yaklaşılmak-
tadır. Bu kapsamda çizilebilecek en etkin yol ha-
ritası için, “Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar” 
hedefi dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda bu he-
def, diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de 
bütüncül bir etkileşim içindedir (bk. Şekil 1).

Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar hedefine hiz-
met eden ve bu amaç doğrultusunda tamamlayıcı 
eylemler içeren bazı kent modelleri de bulunmak-
tadır. Bu modeller; akıllı kentler, yeşil/eko-kentler, 
afete dayanıklı kentler, yaşanabilir kentler, marka 
kentler, kucaklayıcı kentler ve sağlıklı kentler ola-
rak kısaca özetlenebilir. Anılan tüm bu modeller 
aslında birbiriyle kesişen özellikler de içererek 
sürdürülebilir bir kent ve toplumun yaratılmasına 
tam anlamıyla hizmet etmektedirler.

Akıllı kentler, kullanıcı dostu ve katılımcı destek-
li veri ortamlarının yaratılması, geliştirilmesi ve 
herkese açık hale getirilmesine yönelik kentsel 

modellerdir. Amaç; e-devlet, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri ile coğrafik bilgi sistemleri desteğiyle 
etkin bir kentsel planlama ve yönetimde verimli-
lik ile şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu amaca hizmet 
ederken merkezi ve yerel kuruluşlar ile ilgili diğer 
paydaşların ve kentli toplumun en son teknolojik 
ve sosyal araçları kullanarak kente ilişkin veriye 
ulaşım, paylaşım ve değişimi kurgulanmaktadır.AKILLI KENTLER

Yeşil/Eko-kentler, özellikle dünya nüfusunun git-
tikçe artan oranda kentlerde yaşamaya başlaması 
ile doğal çevre ve zenginliklerin hızlıca tüketilerek 
yok edilmesi ve kentsel kullanımların çevre üze-
rindeki yan etkileri kent bilimcileri çevreye dost 
ve uyumlu yerleşim modelleri üzerinde çalışmaya 
yöneltmiştir. İklim değişikliği ve enerji problemleri 
de daha yeşil ve eko dengeleri gözeten bir kent 
modelinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Ye-
şil ya da eko-kent modelleri üzerinde farklı yak-
laşımlar bulunmakla birlikte çoğu model, yapı 
malzemesi ve enerji, kentsel su ve biyolojik çe-
şitlilik, kentsel tasarım, üstyapı, altyapı ve kentsel 
hizmetler konularının enerji verimliliği ve çevreye 
dost yöntemler ışığında yeniden tasarlanması ve 
güncellenmesi gereğine işaret etmektedir.

Afete dayanıklı kent modelleri, özellikle 20. yüz-
yılın son çeyreğinden itibaren doğal afetlerin insan 
yerleşimleri üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle yo-
ğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Çünkü 
dünya nüfusunun büyük bir bölümünün yaşamak-
ta olduğu kentlerde alınan afet önlemlerinin ye-
terli olmadığı, kentin tamamının afete dayanıklılık 
esasıyla tasarlanması gerektiği anlaşılmıştır. Afete 
dayanıklı bir kent modeli kurgulayabilmek için ön-
celikle o kentin, maruz kaldığı afetler karşısındaki 
riskleri hesaplanmalı ve bu riskleri en aza indire-
bilecek uzun, orta ve kısa vadeli önlemler ile te-

mel politika ve stratejiler geliştirilmelidir. Ayrıca bir 
kentin üst, orta ve küçük ölçekli uygulamalarına 
yönelik paydaşlarla iş birliği halinde; idari, mev-
zuat, yapım konularında çalışmalar başlatılarak 
o kentin tehdidine maruz kaldığı afete karşı da-
yanıklı hale getirilmesi temin edilmelidir. Kısacası 
kentin sosyal, ekonomik, idari ve çevresel unsur-
ları bütüncül bir şekilde ele alınarak afet sakınımı 
plan ve programları hazırlanmalıdır.

AFETE DAYANIKLI KENTLER

Yaşanabilir kentler, kısaca içinde yaşayanlar için 
en uygun yaşam koşullarını sağlayan kentler ola-
rak tanımlanabilir. Özellikle 1996’da Habitat İstan-
bul Kent Zirvesi’nde bu kavram geniş bir şekilde 
tartışılmıştır. Şu ana kadar pek çok yaşanabilirlik 
ölçütü oluşturulmuş ve dünya kentlerinin oluşturu-
lan bu ölçütlere göre yıllık sıralaması yapılmaktadır. 
En güncel ölçütler genelinde yaşanabilir kent de-
ğerlendirmesi, bir kentin yaşam kalitesi, sürdürüle-
bilirlik ilkesi kapsamında çevre durumu, eko den-
geleri ve diğer kentlerle rekabet edebilir durumda 
olması gibi birkaç ana başlık altında yapılmaktadır.

YAŞANABİLİR KENTLER

Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Birbiriyle Etkileşimleri
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Marka kentler, ülkemizde kentleşme politikaları 
arasında bir hedef olarak belirlenmiş olup Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı görüş ve amaçları arasında 
da yer almaktadır. Küreselleşen dünyada birbirine 
çok benzeyen özellikler gösteren büyükşehirler 
eğiliminden kurtularak her kentin kendine özgü 
fiziki, ekonomik, sosyokültürel, tarihi ya da konu-
mu odaklı özelliklerinin vurgulanarak geliştirilme-
si esas alınmaktadır. Örneğin; Paris’in bir moda 
kenti, New York’un finans merkezi, İstanbul’un 
Doğu ve Batı’yı birleştiren tarihi bir kent olması 
gibi.

Kucaklayıcı kentler, son dönemlerde üzerinde 
tartışılan kentsel bir model olup geniş çaptaki 
kentli toplum ve faaliyetlerini kucaklayacak bir 
gelişmeyi hedeflemektedir. Bu kent modelleriyle, 
kentin refahını ve yaratıcı gücünü güçlü bir şekil-
de kurarak kentte istenmeyen ve kıyıda kalmış 
faaliyet ve toplulukların oluşmasına engel olmak 
hedeflenmektedir. Bu hedefe hizmet etmek için 
kentin dinamiklerini oluşturan mekânsal, sosyal 
ve ekonomik unsurlar göz önünde bulundurula-
rak seçilen kent genelinde anılan unsurlar arası 
zengin bir iletişim ağı oluşturulmalıdır. Örneğin; 
mekânsal açıdan her kentlinin konut, altyapı, su 
ve diğer temel belediye hizmetlerine eşit derecede 
ulaşımı sağlanmalıdır. Aynı şekilde sosyal açıdan, 
aynı yaşam ve söz hakkına sahip bir kentli nüfu-
sun yaşantısı garanti altına alınmalıdır. Ekonomik 
açıdan ise herkese eşit iş hakkı temin etmek ve 
kentin tüm bölgelerine eşit ekonomik gelişme ya 
da kentin ekonomik gelişiminden hakça paylaşım 
sağlamak esas alınmalıdır.

Sağlıklı kentler, kavramıyla benimsenen kent 
modeli sadece güvenli, hoş ve yeşil bir çevre ya-
ratmaya yönelik olmayıp kentin sağlıklı yaşamını 
da sürdürmeyi hedeflemektedir. Kentin sağlıklı 
yaşamı ile hedeflenen, kentsel yönetişim çerçe-
vesinde sosyal, ekonomik ve politik koşulların bü-
tüncül olarak ele alındığı bir yerleşim geliştirmek-
tir. Bu doğrultuda, güven ve huzur ortamı içinde 
çevre, insan sağlığı ve kültürel varlıklara saygılı, 
nitelikli kentsel altyapıya sahip, mekânsal ve iş-
levsel çekiciliği olan bir kent yaratmak amaçlan-
maktadır.

SAĞLIKLI KENTLER

Bireylerin Sağlığı

Kentli Toplumun Sağlığı

Çevre Sağlığı

Paydaşlar ve Etkileşim-
Birlikte Çalışabilirlik

Göstergeler, İlke ve 
Politikalar

Etkiler ve Sonuçlar

II- TÜRKİYE’DE KENTLEŞME 
SÜRECİNİN SKH 11 
ÇERÇEVESİNDEKİ DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye, en hızlı kentleşme süreci yaşayan ülke-
lerden biridir. İstatistiklere göre 1950 yılında (kır-
dan kente göçün başladığı ilk dönem) toplam nü-
fusun %25’i kentlerde yaşarken yıllık kentleşme 
hızı %4’ün üzerinde seyretmekteydi, günümüzde 
nüfusun %70’i kentlerde yaşamaktadır. Kırsal ke-
simden kentlere göç eden nüfusla birlikte ülkemiz 
tarımsal ekonomiden küresel rekabetçi sanayi 
ekonomisine de bir geçiş yaşamıştır (Dünya Ban-
kası, 2015; s. 9). Ayrıca kırdan kente göç, özellikle 
büyük kentlerin etrafında nüfus yığılmalarına, ge-
cekondulaşmaya ve beraberindeki diğer kentleş-
me sorunlarına yol açmıştır.

Ülkemizdeki kentleşme sorunları açısından 10. 
Kalkınma Planı’nda yer alan en güncel tespitle-
re göre, aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, tra-
fik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre so-
runlarının önemini koruduğu belirtilmiştir. Öneri 
olarak kentlerin, uygun müdahalelerle yaşanabi-
lir mekânlara dönüştürülmesi, diğer taraftan da 
kentsel imaj yönetimi ve markalaşma çabalarıyla 
çekim merkezi olması vurgulanmaktadır.  Kalkın-
ma planında kentsel gelişme önerileri sürdürüle-
bilirlik kavramı açısından irdelenerek şu şekilde 
ifade edilmiştir:

“Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyut-
larından birisi de çevresel kalitenin korunması, 

gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltma-
yacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yakla-
şımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin 
sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlan-
ması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güç-
lendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltıl-
ması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma 
anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ile-
riye taşınması için bu alandaki politikaların uy-
gulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde 
ilgili kuruluşlar arasında iş birliği, koordinasyon 
ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, 
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ro-
lünün arttırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, 
doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belir-
lenmesi, üretim ve tüketimde çevre standart-
larının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla 
geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle müca-
delenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kul-
lanımının da gözetilmesi gereklidir.”

Ayrıca, ülkemizin maruz kaldığı doğal afetler ve 
iklim değişikliği de dikkate alınarak “bütünleşik 
afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanarak, yer-
leşme düzeni ve imar planlaması süreçlerine dâ-
hil edilmesi ihtiyacı”na da vurgu yapılmıştır (10. 
Kalkınma Planı, s. 117-118). 

Dünya Bankasınca 2015 yılında hazırlanan “Tür-
kiye’de Kentleşmenin Gözden Geçirilmesi” ça-
lışmasına göre Türkiye’nin kentleşme deneyi-
minin özellikle hızla kentleşme eğilimi gösteren 
gelişmekte olan ülkeler için yol gösterici olduğu 
belirtilmektedir. Ülkenin, hızlı kentleşme sorunla-
rını çözmek için ekonomik, idari, konut, altyapı 
ve belediye hizmetleri gibi alanlarda gerçekleş-
tirdiği atılımlardaki başarısı benzer sorunlar ya-
şayan ülkeler için doğru bir yol haritası çizebi-
lecek niteliktedir. Ancak, kentsel ve mekânsal 
planlama alanında eksikliği hissedilen eş güdüm 
ve ilgili kurumların birlikte çalışabilirlik konusun-
da yaşadığı sıkıntılar Türkiye’nin kentleşme ko-
nularındaki gelişimine gölge düşüren unsurlardır.

Konuya ilişkin kolay ve hızlı bir değerlendirme 
yapabilmek ve etkin önerileri geliştirilebilmek 

açısından Güçlü Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehdit-
ler Analizi’nden (GZFT) yararlanılmıştır. İlk olarak,  
Albert Humphrey ve Robert Stewart tarafından 
Stanford Araştırma Kurumu ile 1960 yılında ge-
liştirilen GZFT (SWOT) Analizi, iş geliştirme ça-
lışmalarında kullanılmıştır. Daha sonraları çoklu 
düzeyde karar verme sürecine yardım eden bir 
planlama aracı olarak sıklıkla kullanılagelmiştir 
(https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analy-
sis). Özgün haliyle oldukça kapsamlı bir incele-
me gerektiren bu analizin temel ilkelerinden ya-
rarlanılarak konu kapsamında ülkemizin mevcut 
durumu hakkında kısa bir değerlendirme ortaya 
konulmuştur.

Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar Hedefi açı-
sından ülkemizin değerlendirmesi ilgili kurum, 
mevzuat, süreç ve uygulama araçları, insan ve 
teknoloji kaynakları çerçevesinde değerlendiril-
meye çalışılmıştır. Söz konusu başlıklar altında 
kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak bu de-
ğerlendirme öncesi ülkemizin durumunu gerçek-
leştirilen GZFT Analizi doğrultusunda kısaca şu 
şekilde özetlemek olasıdır:

Güçlü Yönler: Temel düzeyde yeterli sayıda ku-
rum ve yasal düzenleme ile çalışanların eğitim 
düzeyi.

Zayıf Yönler: Konuyla ilgili temel politika ve ulu-
sal strateji belgesinin eksikliği; ilgili kurumlar ara-
sında eş güdüm eksiklikleri, kent-kır bütünselli-
ğini içeren gelişim planlarının eksikliği, finansal 
öncelikler nedeniyle büyükşehir statüsü kazan-
ma konusunda acele eden şehirlerin varlığı.

Fırsatlar: Sürdürülebilir Şehir ve Toplum model-
lerinin denenebileceği yeni gelişim alanları, ör. 
kentsel dönüşüm alanları; uluslararası çalışma-
ların yakından izleniyor olması.

Tehditler: Hızlı ve beklenmedik şekilde değişen 
kurumsal yapılar; hızlı kentleşme, sürdürülebilir 
şehirler adına denenen yeni modeller olsa bile 
devamlılığının getirilmemesi diğer bir deyişle 
başlangıçları göz alıcı bir tören ve istekle yapı-
lırken, devamlılıkları adına herhangi bir izleme ve 
denetlemenin olmaması.
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III- SONUÇ VE ÖNERİLER
Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar hedefi çerçe-
vesinde gerçekleştirilen GZFT Analizi sonucunda, 
konunun çok boyutlu ve çok paydaşlı olduğu ve 
birlikte çalışabilirlik ilkesiyle istenilen sonuçlara 
ulaşılabileceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda 
geliştirilen önerilerin sorumlu kuruluşları belirtile-
rek düzenlenmesinin daha yararlı olacağı düşü-
nülmektedir. Şöyle ki:

• Merkezi Yönetim/Kurumlar İçin: Ülke ölçe-
ğinde hazırlanması gereken bir yol haritasına 
ihtiyaç vardır. Bu belgede, ülkenin genel stra-
tejisi tanımlanarak hangi sorumlu kurum/kuru-
luşun hangi temel ve yan görevlerinin olacağı 
belirtilmelidir. Ülke ölçeğinde belirlenecek kısa, 
orta ve uzun vadeli hedefler ile bu hedeflere 
nasıl ulaşılacağını belirten bir eylem planı ha-
zırlanmalıdır. Hazırlanacak bu eylem planı son-
rasında planda yer alan eylemlerin izlenmesi 
yapılmalıdır. Ülke içinde gerçekleşecek bu 
eylemlerin komşu ülkeler ve ortaklığımız olan 
diğer ülke ve örgütlerdeki ortak çalışmalarına 
nasıl yansıyacağı da düşünülerek bir strateji 
oluşturulmalıdır.

• Yerel Yönetimler İçin: Sürdürülebilir şehir ve 
toplum hedefi doğrultusunda yerel yönetimle-
rin halk arasında farkındalık yaratması önemli 
bir konu olarak gündeme gelmektedir. Ayrıca 
bu hedefe ulaşmak için paydaş katılımının bi-
lincinde olarak katılımcı plan ve projelere ağır-
lık verilmelidir. Hızlı ve etkin proje gerçekleştir-
meleri için kamu özel ortaklıklarının bilincinde 
olarak yöreye en uygun modellerin seçimi için 
araştırma yapılmalıdır. Gerekli hallerde bu ko-
nuda danışmanlık hizmeti alınmalıdır. 

• Akademik ve Araştırma Kurumları İçin: Ko-
nuyla ilgili pek çok proje ve araştırma çalışma-
sı yürütülmesine rağmen her araştırma kurumu 
kendi içinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Oysaki çoklu disiplinli ve çok paydaşlı araş-
tırma projelerinden daha fazla verim alınacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde çok paydaşlı ça-
lışmalar henüz istenilen düzeyde değildir. Ayrı-
ca araştırma kurumları ve üniversitelerin kamu 
kurumlarıyla ortak geliştireceği projelere özel-
likle sürdürülebilir şehir ve toplumlar konusun-
da daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

• Sivil Toplum Örgütleri İçin: Ülkemizdeki bir-
kaç çevre koruma ve mahalle güzelleştirme 
derneği dolaylı olarak sürdürülebilir şehirler 
ve toplumlar hedefine hizmet etmektedir. An-
cak sayılarının çoğaltılarak daha bilinçli eylem 
programlarıyla toplumsal bilincin artırılması-
na katkı sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca 
kamu yararına olacak pek çok projeye gerekli 
hallerde gönüllü katkı sağlayarak daha verimli 
sonuçlar elde edilmesinde önemli rol oynaya-
bilirler. Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kon-
ferans ve çalıştaylara daha çok katılım sağ-
lamaları da kapasite geliştirmeleri açısından 
önem taşımaktadır.

• Özel Sektör Kuruluşları İçin: Bu hedefte yer 
alan eylemlere hizmet eden özellikle kentsel 
hizmet sağlayıcı şirketler, güncel teknoloji ve 
sistemleri kullanmalıdır. Çevre dostu, afetlere 
karşı dayanıklılık gösteren, insan sağlığı ve ya-
şam kalitesine destek veren malzeme kullanı-
mı ve süreç tasarımlarıyla çalışmalarını sürdür-
meli, sürdürülebilir şehirler hakkındaki politika 
ve stratejiler konusunda bilgi edinmelidirler.

• Avrupa Birliği İçin: Avrupa Birliği ve Birliğe 
üye ülkeler, pek çok konuda gerçekleşen or-
tak çalışmalarımız ve komşu coğrafyaları pay-
laşmamız nedeniyle Türkiye ile daha yakın ve 
verimli ilişkiler geliştirmeye yönelik politika ve 
stratejiler izlemelidir. Özellikle de nüfusları hız-
la artan kentler dikkate alınarak sürdürülebilir 
kentler zinciri kavramı üzerinden Türkiye ile 
çok boyutlu kentsel gelişim çalışmaları sür-
dürmelidir.  Konuyla ilgili Türk paydaşların da 
etkin katkı vermesi sağlanarak yeniden ortak 
bir sürdürülebilir kentsel göstergeler çalışması 
oluşturulmalıdır.

• Birleşmiş Milletler Örgütü İçin: Küresel 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin girişimci 
kurumu olarak Birleşmiş Milletler Örgütü, dü-
zenlenecek uluslararası seminer ve çalıştay-
larla dünya genelinde farkındalığın arttırılma-
sına hizmet etmelidir. Gerçekleştirilecek ülke 
ziyaretleri ile 17 hedef genelindeki ilerlemeler, 
karşılaşılan zorluklar, özgün çözüm önerileri 
kaydedilmeli ve ortak iletişim platformlarında 
paylaşılmalıdır. Bu konuda küresel bir sürdürü-
lebilir kalkınma kültürü oluşturulmalıdır. 

• Sağlıklı Kentler Birliği İçin: Sağlıklı Kentler 
Birliği, “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdü-
rülebilir Kentler Yaratmak” adına çok uygun 
bir örgütlenme olup ulusal ve uluslararası 
alanda “bir arada çalışabilirlik” ilkesi yönün-
de girişimlerde bulunmalıdır. Özellikle “sağlıklı 
kent” olmanın ilke ve standartlarını geliştirerek, 
kentlerde gelişme ve sorunlu alanları izlemeli-
dir. Başarılı örnekleri ön plana çıkararak diğer 
kentlerin de benzer deneyimler elde etmesi için 
yüreklendirilmesine önem vermelidir. Sağlıklı 
bir kentin aslında sürdürülebilir bir kent oldu-
ğu bilinciyle sürdürülebilir kentler konusundaki 
gelişme ve çalışmaları izleyerek, olabilecek en 
yüksek katılımı sağlamalıdır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
AMAÇLARI’NIN 
YERLEMLENMESİ

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER  
“Büyük kurtuluş” varsayımın aksine sanayi dev-
rimi sonrasında oluşan uluslararası ekonomik 
büyüklüğün tek başına bir başarı hikâyesi oluş-
turamadığını görmekteyiz. Ekonomik büyümenin 
ve toplumsal refahın insani gelişimle birlikte öl-
çülmesi elzemdir. Dünya gündemini korkutucu bir 
biçimde meşgul eden “küresel ısınma”, “iklim de-
ğişikliği”, “çevre kirliliği” veya “toplumsal cinsiyet 
ayrımı”, “eğitimsizlik”, “işsizlik” gibi toplumsal yı-
kımlara neden olabilecek büyük sorunları ortadan 
kaldırmak amacıyla uluslararası platformlarda çe-
şitli araştırmalar ve çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
araştırmalar, “sosyal ve çevresel ilerlemeyi kap-

Zafer YALÇINPINAR
1979 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Ekonometri 
Bölümünde 2004 senesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsünde yüksek lisans derecesi elde etti. 2004-2014 yılları arasında Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) “Endüstri Mühendisliği” 
alanında uzman araştırıcı olarak görev aldı. Birçok ulusal/uluslararası projede eğitim, 
danışmanlık ve analiz çalışmaları yürüttü. Hâlen özel sektör kapsamında “Kurumsal 
Sürdürülebilirlik”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SDGs) ve “Sürdürülebilirlik 
Raporlaması” (GRI Standards) başlıklarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve proje geliştirme; ulusal/uluslararası destek 
fonları ve başvuru süreçleri; kalite yönetimi danışmanlığı ve eğitimleri ve sürekli 
kurumsal gelişim ve kurum kültürü başlıca uzmanlık alanlarıdır.
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samayan bir büyümenin daha iyi bir dünya yarat-
mak ya da geleceğimizin refahını güvence altına 
almakta yetersiz kaldığını” göstermiştir. Ayrıca, 
geçtiğimiz yüzyılda dünyamızdaki mevcut kay-
nakların %50’sinden fazlası tükenmiş bulunmak-
tadır. Bunun en önemli sebebi doğal kaynakların 
aşırı kullanılmasıdır. Kendini yenileme şansı veril-
meyen doğal kaynaklar, gelecek nesiller için aynı 
zamanda açlık ve kıtlık anlamına gelir. Sosyal ve 
çevresel boyutu eksik ekonomi modeli, bu hızla 
devam ederse, yakın gelecekte insanlığın varolu-
şu tüm diğer canlılarla birlikte tehlikeye girecektir. 

Günümüzde, ekonomik ilerlemenin, toplumların 
sosyal ve çevresel gelişim boyutunu hesaba 
katan yeni nesil büyüme modelleri “Sürdürülebilir 
Kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. Geleceğin ve 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüm sosyal-çevresel 
risklerle birlikte doğru hesaplayarak ve kaynakları 
doğru kullanarak yeni bir ekonomi oluşturulmasını 
“Sürdürülebilir Kalkınma” olarak ifade ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, 
daha iyi bir dünya yaratmak ve tüm insanların 
barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 
2030 yılına kadar takip edilecek 17 amaç oluştur-
muştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) 
olarak tanımlanan küresel amaçlar, gelecek nesil-
lerin, çocuklarımızın, torunlarımızın, çevremizin, 
daha iyi bir dünyada ve barış içinde bir arada ya-
şamasının güvencesidir.

“Sürdürülebilir Şehirler” (SDG 11) başlıklı ama-
cı, yalnızca teknolojik ve akıllı şehirler yaratmak 
anlamında tanımlamak çok yanlıştır. Bu kavramı, 
bilgiye erişim ile kalite ve çevre sorunlarından bir 
şehri arındırmak için tüm paydaşların birlikte ha-
reket ettiği gelişkin demokratik uygulamalar bü-
tünü olarak düşünmek gerekmektedir. Örneğin, 
karbon salınımı ya da sera gazları majör (bütün-
sel) bir problemdir. Dünyadaki karbon salınımının 
%80’ine şehirler neden olmaktadır. Her ne kadar 
bu problem, çözüm için “Yenilenebilir Enerjinin 
Arttırılması” (SDG 7) ve “İklim Değişikliğiyle Mü-
cadele” (SDG 13) gibi kavramları işaret ediyorsa 
da bütünselliğin, bilişim sistemleri ve ölçümle-
menin ve yönetişimin gücü unutulmamalıdır. Akıllı 

şehirleri doğru anlamak istiyorsak, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın nüanslarını doğru anlama-
mız, yani 2030 Gündemi’nin kapsadığı amaçların 
da “akıllı” olduğunu fark etmemiz gerekmektedir. 
Sürdürülebilir şehircilik anlayışını bu tip bir nüans-
la düşünmek ve yenilikçi çözümler elde etmek, 
yerel yönetimler için ivedi ve elzemdir. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
AMAÇLARI’NIN YERLEMLENMESİ
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, uluslararası 
politika belirleyiciler tarafından üzerinde mutabık 
kalınmış en büyük uluslararası çerçeve olarak ta-
nımlanmaktadır. Dünyanın geleceğini belirleyen 
bu vizyon, uluslararası politika belgeleriyle ve 
uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış, 
tüm dünya ülkeleri tarafından ulusal ve yerel yö-
netim düzeyinde uygulanmak üzere imzalanmıştır.

Toplumlar coğrafi, kültürel ve tarihsel arka plan-
larına göre farklılıklar göstermektedir. Aynı şekil-
de Sürdürülebilir Kalkınma’nın ekonomik, sosyal 
ve çevresel bileşenleri de toplumlara ve bölgele-
re göre karakteristik farklılıklar içerir. Uluslarara-
sı politikalar kapsamında küresel amaçların söz 
konusu farklılıklar temelinde uygulanmasını ve 
tutarlı eylemlerle belirli bir takvime göre destek-
lenmesini “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
Yerelleştirilmesi” olarak tanımlamaktayız. Etkililik 
açısından bakıldığında yerel yönetimler, Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları’nın yönetsel, operasyo-
nel ve kültürel açıdan yaygınlaşması için elverişli 
ölçekte özgül ve demokratik bir yapıya sahiptirler. 
Bununla birlikte 17 amacın ve taşıdığı 169 hede-
fin yerel motiflerdeki ekonomik, sosyal ve çevre-
sel unsurlara göre biçimlendirilmesi gerekmekte-
dir. Söz konusu süreçte yerel yönetimlerin iç-dış 
paydaşlarla aktif yönetişim sağlaması, stratejik 
planlama fonksiyonlarıyla birlikte sürdürülebilirlik 
öncelikleri açısından durum tespitinin gerçekleşti-
rilmesi ve hizalama faaliyetleri zorunludur. Hizmet 
dönemi süresince belediye fonksiyonlarındaki 
vizyoner değişimin, strateji, performans ve süreç 
yaklaşımıyla yönetilmesini “Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları’nın Yerlemlenmesi” olarak tanımlan-
maktayız. 

Belediye Fonksiyonları ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Örnek Gösterim)

Belediyenin Gelecek Dönem Projeleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Örnek Gösterim)
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Dünya şehirlerini yöneten belediye organizas-
yonlarının geneline baktığımızda, ifade ettiğimiz 
yerlemleme faaliyetlerinin belediye bünyesinde 
kurulacak bir ‘Sürdürülebilirlik Ofisi’ ile eş gü-
dümlü çalışan iç-dış paydaş katılımlı bir ‘Sürdü-
rülebilirlik Komitesi’ tarafından yerel demokrasi 
ekseninde yürütüldüğünü görmekteyiz. Yerlem-
leme faaliyetleri sıralı olarak aşağıda ifade edil-
miştir:

• Mevcut Dokümanların İncelenmesi

• Belediye İçinde Görüşmeler ve Saha Ziyaret-
leri

• Sürdürülebilirlik Komitesinin Kurulması ve 
Görev Dağılımı

• Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimleri ve Farkın-
dalık Toplantıları

• Sürdürülebilirlik Komitesi Bilgi Kaynağının 
Oluşturulması

• Mini Çalışma Gruplarının Oluşturulması

• Müdürlükler, Projeler ve Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri’nin Hizalanması

• İç ve Dış Paydaş Diyaloğu Çalışmaları

• Yerelleştirilmiş SKH İndikatörlerinin Oluşturul-
ması

• Veri Setlerinin Hazırlanması, Konsolidasyon

• Stratejik İletişim Materyallerinin ve Vizyon 
Belgesinin Hazırlanması

Yerel yönetim fonksiyonlarının Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları yaklaşımlarıyla yeniden yapılan-
masıyla belediye personeli, dış paydaşlar (STK 
ve kamu kuruluşları) ve yerel toplumda farkın-
dalık yaratılması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik 
stratejisinin oluşturulmasını ve yerel yönetimler 
kapsamının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla 
dünya çapına taşınmasını amaçlayan bu çalış-
malar; ‘tarım, turizm, geri dönüşüm, su ve atık 
yönetimi, istihdam, eğitim, iyi yönetişim ve de-
mokrasi,  farkındalık, temiz enerji, inovasyon, 
iklim değişikliği eylem planı, yeni nesil yaşam 

alanları ve akıllı şehirler’ gibi sürdürülebilirlik li-
teratüründe bulunan tüm uygulamalar için bü-
tünsel bir kalkınma ve yerelleştirme performan-
sını dikkate almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 
çalışmalarının sonucu olarak uzun vadede (2 yıl) 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 
imzacı olarak katılmayı; bununla birlikte, yerel 
yönetimlerin sürdürülebilirlik performansını du-
yurmak amacıyla ‘Küresel Raporlama İnisiya-
tifi’nin (GRI) belirlediği standartlarda Sürdürü-
lebilirlik Raporları için veri setleri hazırlanması, 
ön hazırlıklar yapılması ve fonksiyonel alanlarda 
çeşitli vizyon belgeleri yayımlanması hedeflen-
mektedir.

3. ÖNERİLER VE SONUÇ
Öncelikle sürdürülebilir kalkınma alanındaki gün-
cel gelişmelerin ve kültürel vizyonun belediye 
yönetimi ile personeli tarafından içselleştirilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, ‘Sürdürülebilir 
Şehirler’ başlığıyla öne çıkan dünya şehirlerinin 
yerel yönetimsel organizasyonlarında Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerlemlenmesi 
sürecini yürüten sürdürülebilirlik ofislerinin ve 
sürdürülebilirlik komitelerinin bulunduğunu gör-
mekteyiz. Belediyeler organizasyon yapılarına 
bu tip birimler entegre etmelidir.

Ölçülmeyen performans geliştirilemez. Yerel yö-
netimler, stratejik planlama fonksiyonlarıyla ta-
nımladıkları sürdürülebilirlik eylem ve projelerine 
dair anahtar performans göstergelerini, gelecek 
dönem için planlanan proje ve etkinliklerini Ye-
relleştirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
Göstergeleri’yle hizalayarak gerçekçi bir per-
formans sistemi oluşturmak yönünde adımlar 
atmalı, metrikler geliştirmeli ve performans sis-
temini belirli dönemlerle revize etmelidir. 

Aşağıda, Seferihisar Belediyesi bünyesinde ger-
çekleştirilen Türkiye’de yerel kalkınma motifleri-
ni ve yerel yönetimlerin karakteristik özelliklerini 
dikkate alan ilk gerçek sürdürülebilirlik perfor-
mans göstergelerinden “Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğü” kapsamında bir örnek bulunmaktadır.

Yönetişim anahtardır. Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği ve benzeri birlikler, yönetişimin vizyoner 
bilimsel gerçekler ile yapısal karakteristik özel-
likler etrafında buluştuğu, sürekli gelişim ve 
değişim prensibine inanmış ortak akıl platform-
larıdır. Yerel yönetim alanında söz sahibi olan 
birliklerin odak çalışma grupları çerçevesinde 
bilimsel uzmanlıklarını, analizlerini ve yaklaşım-
larını yeni yöntemlerle revize ederek küresel 
stratejiler, projeler, politikalar doğrultusunda 
yerel etkileşimin oyun kurucu ögesini oluştur-
maları beklenmektedir. Yerel motiflere göre be-
lirlenmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gös-
tergelerinin takip edilmesi, kapsamlı nitel/nicel 
analizler ışığında ortak akılla biçimlendirilmesi, 
belediyeler kapsamındaki performansın dijital 
platformlarla dönemsel olarak monitörlenmesi 
önerilmektedir. Birliklerin bölgesel ve ulusal po-
litika belirleyici rolü iyi yönetişim fonksiyonlarıyla 
arttırılmalı, başarı hikâyeleri yaygınlaşmalıdır.

Belediyelerde, “Sürdürülebilir İnovasyon ve Ulu-
sal-Uluslararası Fonlar İçin İş Birliği Proje Grupları” 
oluşturulmalı, bu gruplar ortak akılla yönetilmelidir. 
Belediye birliklerinde Sürdürülebilir inovasyon, sos-
yal girişim ve çevresel uygulamaların hayata geçi-
rilebilmesini kolaylaştırmak, öz kaynak tasarrufu 
sağlamak amacıyla ulusal-uluslararası fon kaynak-
larının araştırılması, etkin şekilde kullanılması için 
proje geliştirme, proje başvurusu, takip ve izleme 
faaliyetleri yürütülmelidir. Fon destekli projelerin 
insan kaynağı ve bütçe planlamasının yapılması, 
temel bilgilendirmeler ve eğitimlerin gerçekleştiril-
mesi, iş birliği ve paydaş etkileşimi modelinin oluş-
turulması, proje verimlilik-analiz-izleme stratejisinin 
ve risk yönetim metodolojisinin oluşturulması ile 
performans takibi-raporlamasının yapılması öneril-
mektedir. Ulusal-Uluslararası Fon Destekli Projeler 
ve Sonuçları, Yerelleştirilmiş Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları göstergelerine sağladıkları faydalarla 
birlikte iletişim stratejilerine entegre edilmeli ve bu 
doğrultuda çeşitli vizyon belgeleri yayımlanmalıdır. 

Gösterge SKA Alt-Kırılım (1) SKA Alt-Kırılım (2)

Verimli ve sürdürülebilir tarım alanlarının oranı 2. 4.1. 1. 2.2.

Yetiştiricilik projelerine verilen mali destek ve bütçeye oranı 2. b.1. 1. 2.2.

Ürün türüne göre zayi rekoltenin toplam rekolteye oranı 2. c.1. 1. 2.2.

Ürün türüne göre GDO veya hibrit tohumlarla üretim alanlarında 
hastalanma sayıları ve (tahmini olarak) zayi rekolte 2. c.1. 2. 4.1.

Üretici pazarlarında yer alan üreticilerin kişi başına ortalama 
yıllık geliri 1. 2.2. 8. 1.1.

Üretici pazarları yıllık gelirinin nüfusa oranı 1. 2.2. 8. 1.1.

Üretici pazarlarından alışveriş yapan kırılgan grupların oranı 3. 1.1. 10. 1.1.

Üretici pazarlarında yer alan üretici sayısı ve nüfusa oranı 1. 2.2. 10. 1.1.

Üretici pazarlarında yer alan kadın üretici sayısı ve nüfusa oranı 5. a.1. 5. 1.1.

Tarımsal amaçlı eğitimlerinin sayısı ve katılımcıların kişi/gün/
saat sayısı 4. 1.1. 1. 2.2.

Yerel ürün bakkalında yer alan ürün ve çeşit sayısı 2. 5.2. 2. 4.1.

Ürün gruplarına göre dağıtılan ve alınan tohum sayısı 2. 5.2. 2. 4.1.

Tarımsal amaçlı eğitimlere katılan kişi sayısının nüfusa oranı 4. 1.1. 1. 2.2.

Tarımsal amaçlı eğitime katılan kadınların oranı 4. 1.1. 5. a.1.

Yerelleştirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Göstergeleri (Örnek Gösterim)



Toplum Temelli 
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2030 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA
HEDEFLERİ

HEDEF 5: TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ

ÖZET
Kadınlar ve kız çocukları dünyanın neresinde 
olursa olsun farklı düzeyde eşitsizlikle karşılaş-
maktadır. Eşitsizlik düzeyi ülkelere ve bölgelere 
bağlı olarak değişirken, kadının sosyal yaşamın-
dan kamusal alanına hatta işgücü piyasasına ka-
dar her alanda görülmektedir. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği olarak adlandırılan bu kavram; kadının 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapının dışına itil-

Doç. Dr. İnci  PARLAKTUNA
Lisans derecesini Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan İnci 
Parlaktuna yüksek lisansını 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt 
Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Doktora derecesini 1997 yılında 
Anadolu Üniversitesi İktisat Anabilim Dalından alan İnci Parlaktuna, hâlen Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü İktisat 
Teorisi Anabilim Dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin Ekonomi 
Bölümünde Para Teorisi ve Politikası ve Makro İktisat Teorisi lisans, yüksek lisans 
ve doktora derslerini sürdürmektedir. Para Teorileri ve Politikaları, Bölgesel ve 
Kırsal Kalkınma, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Genç istihdamı ve Sosyal 
Sermaye konularında çeşitli araştırma ve çalışmalar yürütmektedir. 2010-2016 
yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi 
Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılında “Kadın Çalışmaları I” ve 2014 yılında 
“Kadın Çalışmaları II” başlıklı iki sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını 
yaptı. Kadın Araştırmaları Merkezi bünyesinde birçok farkındalık çalışmasına 
ve çalıştaya katıldı. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarını Desteklenmesi 
Programı ve Sabancı Vakfı Hibe Programına kabul edilen iki projeye danışmanlık 
yaptı. Bu projeler çerçevesinde iki farklı atölye ve üç farkındalık çalışması yapıldı 
ve iki proje kitapçığı yazıldı. Bu faaliyetlerin içinde bilfiil bulundu ve destek verdi. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri 
çerçevesinde biri, “Genç İşsizler ve Sosyal Sermaye” diğeri, “Kırsal Kalkınma ve 
Kadın Kooperatifleri” başlıklı olmak üzere iki farklı proje yürüttü. İktisat alanında 
18 makale, 20 bildiri, 6 ulusal kitap bölümü, 1 uluslararası kitap bölümü ile “İşgücü 
Piyasasında Sosyal Sermayenin Rolü” ve “Türkiye Kırsal Kalkınmasında Kadının 
Güçlenmesi” başlıklı iki kitap yazdı. Kadın çalışmalarıyla ilgili birçok toplantı ve 
çalıştaya katıldı. İktisat bölümünde bitirme ödevi öğrencileriyle 4 kere ulusal 
fuara katıldı. Bölüm derslerinin yanı sıra Mühendislik Fakültesinde yer alan farklı 
bölümlerde dersler verdi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Sağlıklı Kent Konseyinde 
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diğini vurgulamaktadır. Kadını görünmez kılan 
bu eşitsizlik her türlü gelişmenin ve büyümenin 
üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 2014 yılın-
dan bu yana Birleşmiş Milletler’e üye 140 ülke 
gelişimlerini daha da arttırmak için anayasala-
rında kadın-erkek eşitliğini sağlama çabasına 
girmişlerdir. Geriye kalan 53 üye ülke için top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusunda adım atması 
gerektiğinin vurgusu yapılmıştır. Toplumsal cin-
siyet eşitliği aslında temel bir insan hakkıdır ve 
sağlanması sağlıklı bir toplumun ön şartlarından 
biridir. Kız çocukları ergenliğe erişmeleri ile daha 
fazla, bazıları ise doğumdan itibaren tüm yaşam-
ları boyunca eşitsizliğe maruz kalabilmektedir. 
Kadınların ve kız çocuklarının eğitimleri, bece-
ri kazanmaları veya toplum içinde yer almaları 
amacıyla yapılan her birim harcama, toplumun 
gelişimini sağlayacak daha fazla geri dönüşüm 
anlamına gelmektedir. 2015 yılının Eylül ayında 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Birleşmiş Mil-
letler üyesi 193 ülke, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni 2030 yılında kadar 15 yıllık süre için 
kabul ederek imzalamıştır. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması ve kadın-kız çocuklarının 
güçlenmesi için yapılacak olan tüm değişiklikler, 
planlar, tasarılar ve uygulamalar 6 hedef çerçe-
vesinde “Hedef 5” başlığında ele alınmıştır. He-
def 5’in başarıya ulaşmasında, diğer Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri’nin planlama, tasarlama 
ve uygulama süreçlerinin her aşamasında yer 
alması önemlidir. Bu çalışmada Hedef 5 içeriği 
açıklanmış ve bu çerçevede Türkiye’nin mevcut 
durumunun istatistiksel verilerle analizi yapıl-
mıştır. Bu konuda yerel yönetimlerin ve Türkiye 
Sağlıklı Kentler Birliğinin neler yapılabilecekleri 
tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
Kadının İşgücüne Katılım Oranı, Kadına Yönelik 
Şiddet, İşgücü Piyasalarında Mesleki Ayrımcılık, 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. 

ABSTRACT
Women and girls face different levels of inequ-
ality wherever they are in the world. While the 

level of inequality varies depending on the count-
ries and regions, it is seen in every field from the 
social life of the woman to the public sphere and 
even to the labor market. This concept, called 
gender inequality, emphasizes that it pushes wo-
men out of the economic, social and cultural stru-
cture. This inequality that makes women invisible 
has negative effects on all kinds of development 
and growth. Since 2014, 140 member states of 
the United Nations have attempted to ensure 
equality between women and men in their cons-
titutions to further enhance their development. It 
was emphasized that the remaining 53 Member 
States should take steps on gender inequality. 
Gender equality is in fact a fundamental human 
right and its provision is one of the prerequisites 
of a healthy society.

Girls are more likely to reach puberty, and some 
may experience inequality from birth to life. Every 
unit of expenditure for the education of women 
and girls, to gain skills or to take part in the com-
munity means more recycling to ensure the de-
velopment of society. In September 2015, Tur-
key including in the United Nations 193 member 
countries, has signed for 15 years until accepting 
the Sustainable Development Goals in 2030. All 
changes, plans, plans and implementations to 
ensure gender equality and empowerment of wo-
men and girls are discussed under the heading 
Goal 5, within the framework of 6 objectives. For 
the achievement of Goal 5, it is important that the 
other Sustainable Development Goals take place 
at every stage of the planning, design and imple-
mentation processes. This study described in this 
context and content Goal 5 in the present situa-
tion in Turkey were analyzed by statistical data. 
What to local governments and Healthy Cities As-
sociation of Turkey were discussed what can be 
done about it.

Key	Words: Gender Equality, Female Labor Force 
Participation Rate, Violence Against Women, Oc-
cupational Discrimination in Labor Markets, 2030 
Sustainable Development Goals.

GİRİŞ
2012’de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal-
kınma Konferansı’nın   ana sonuçlarından biri, 
2015’ten sonra dünyada sürdürülebilir kalkınmayı 
yönlendirmek için uluslararası bir anlaşma kara-
rının verilmesiyle ilgilidir. Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (SKH), 2015 yılının Eylül ayında ger-
çekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
70. oturumunda kabul edilmiştir. Küresel amaç-
lar olarak da adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri aslında evrensel bir eylem çağrısıdır. 
Bu çağrı daha önceki hedeflerin (Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nin, 8 hedef) 15 yıllık çabanın ardından 
elde edilen başarılarının üzerine kurulmuştur. Bin-
yıllık kalkınma hedeflerinin insanın yoksulluktan 
kurtulabileceğini, kadınları güçlendirebileceğini, 
sağlık ve refahın geliştirebileceğinin ve yeni fırsat-
lar yaratabileceğinin kanıtlarını göstermiştir. 1990 
yılında 1,9 milyar yoksul sayısı 2015’te 836 mil-
yona düşmüştür. İlkokul ve okula kaydedilen öğ-
renciler arasındaki cinsiyet eşitliğinde ilerlemeler, 
174 ülkenin %90’nındaki parlamentolarda kadın 
sayısında artış ve anne ve çocuk ölüm oranında 
düşme görülmüştür (1). Sağlık hizmetlerine erişim 
imkânı artmıştır. Bu önemli gelişmelerin yaşanma-
sına rağmen, bazı alanlarda belirlenen hedefler 
Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerisinde kalmıştır. 
Yoksul sayısında önemli bir düşme gerçekleştiril-
diği halde istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Halen 
1,2 milyar insan aşırı yoksulluk içinde yaşamakta-
dır. Kadının okula katılım oranındaki ve parlamen-
todaki sayısında artış olmasına rağmen toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin halen devam etmekte oldu-
ğu görülmektedir (Sosyal Fayda Zirvesi, 2016). 
Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin uygulamasına ilişkin 
raporlarda, 2015 yılı sonrası hedeflerin hayata ge-
çirilebilmesini ön plana alan (eylem odaklı), daha 
çok insan faaliyetlerinin doğa ve çevre üzerindeki 
baskılarının azaltılmasını gözeten, sorunun ana 
nedenlerine çözüm bulmaya odaklanan, evrensel 
kalkınmayı sağlamayı amaçlayan, önceliklere say-
gı duyan modellere yönelmişlerdir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirecek modellerin 
gıda, mali ve iklim krizleriyle ve artan eşitsizlik-
lerle mücadele edebilecek şekilde tasarlanması 

gerektiği tartışılmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde bazı hedeflerin kısa dönemde ula-
şılmasının mümkün olmadığı ancak uzun vadede 
gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.  

2015 yılında Türkiye’nin de bulunduğu Birleşmiş 
Milletler’in 193 üye ülkesi, 2030 yılında kadar 15 
yıllık sürede 3+1P (People: İnsanlar, Planet: Geze-
gen, Prosperity: Refah, Peace: Barış) için bir uygu-
lama planını kabul ederek imzalamıştır. Bu planda 
aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adalet-
sizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme gibi 
17 Küresel Hedef ve 169 alt başlık üzerinde uzla-
şılmıştır. Sürdürülebilirlik, kalkınmanın merkezinde 
yer almaktadır (Transforming Our World). Sürdürü-
lebilir kalkınmanın üçayağı olan çevre, toplum ve 
ekonomi ilişkilerine eşit mesafede yaklaşarak, bir-
biri ile doğrudan ilişkisi kurulmuştur. SKH’nin tüm 
hedefleri birbirleriyle ilişkili ve birbirini tamamlayı-
cıdır ve bir bütünü ifade etmektedir. SKH, dünyayı 
2030’da “Daha İyi Bir Dünya Vizyonu” üzerinden 
kurmayı hedeflemiştir. Temel insan hak ve özgür-
lüklerinin de korunması ve geliştirilmesi temeline 
yerleştirerek evrenselleştirilmiştir. SKH 2030 he-
defleri tüm dünya ülkelerini kapsamakta olup bu 
ortak hedeflere ulaşılması da tüm dünya ülkeleri-
nin ortak meselesidir (Teköz, G., (2007). Hedeflerin 
başarılı bir şekilde amaçlarına ulaşması için ortak 
yönlerini birlikte ele almak gerekir. Eşitsizliklerin 
azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması, diğer hedeflerin içinde gözetilmesi gereken 
bir yaklaşımdır. Özellikle her hedefin faaliyetleri 
toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde planlan-
malı ve tasarlanmalıdır. 

Bu çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’n-
den, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi baş-
lığıyla Hedef 5’e odaklanılmıştır. Giriş bölümünde 
SKH’nin önemine değinilmiş, ikinci bölümde He-
def 5’in gerekliliği ve tanımı yapılmıştır. Üçüncü 
bölümde Hedef 5’in çerçevesinden Türkiye’nin 
genel durum analizi yapılmıştır. Dördüncü bölüm-
de Hedef 5’in hedefine ulaşmak için yerel yöne-
timler, Türkiye ve Sağlıklı Kentler Birliğinin neler 
yapabileceği tartışılmaktadır. 
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1. HEDEF 5’İN GEREKLİLİĞİ VE 
KAPSAMI
Bugün 20 yıl öncesine göre daha çok sayıda kız 
çocuğu okula gitmesine rağmen, halen ilköğre-
timde cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı birçok 
ülke vardır. Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri 
okullaşmada kız-erkek eşitliğini sağlayamamış-
tır. Batı Asya’da kız çocukları hala ilk ve ortaokula 
gitme konusunda birçok engelle karşılaşmakta-
dırlar. Kadınlar hala işgücü piyasasına ulaşma-
da eşit erişime sahip değildirler ve her alanında 
çeşitli düzeylerde eşitsizliklere maruz kalmakta-
dırlar. Bugün bile kadınlar dünya ortalamasına 
göre erkeklerden %24 kadar daha az miktarda 
maaş almaktadırlar.  Birçok bölgede kadınların 
ekonomik kaynaklar üzerinden eşit haklara sa-
hip olmadıkları bilinmektedir (Zergeroğlu, 2004). 
Bu engellerin dışında kadınların karşılaştığı diğer 
engeller ücretsiz bakım ve ev işlerinin hanehal-
kı içinde eşitsiz bölüşümü ve kamu alanlarında 
yapılan ayrımcılıklar olarak sıralanabilir. Ayrıca 
cinsel şiddet, istismar ve her türlü şiddete ma-
ruz kalanların çoğunun kadınlar olduğu ve bu 
alandaki sayının da oldukça yüksek olduğu bilin-
mektedir. Çalışmalar dünya genelinde kadınların 
yüzde 35ʼinin eşlerinin veya sevgililerinin ya da 
tanıdıklarının uyguladığı fiziksel ve psikolojik şid-
dete maruz kaldığını göstermektedir.  Afrika ve 
Ortadoğu’da yaklaşık 133 milyon kız çocuğunun 
kadın sünnetine maruz kaldığı ve söz konusu 
uygulamanın kız çocuklarının kalıcı sağlık so-
runları yaşamalarına, HIV/AIDS gibi hastalıkları 
kapmalarına ve kısır kalmalarına neden olduğu 
raporlanmıştır. Eşitsizlik kadınların arazi ve mülk 
edinme ve ekonomik kaynaklar üzerinde eşit 
haklara sahip olma konularını da kapsamaktadır. 
Her yıl yaklaşık 15 milyon 18 yaş altı kız çocuğu 
evlendirilerek çocuk gelin konumunda yaşama-
ya zorlanmaktadır (Queisser, 2016). Ayrıca bazı 
ülkelerde yeterli sağlık hizmetlerinin olmaması 
veya kız çocuklarının beslenmeden mahrum bı-
rakılması kız çocuklarının ölüm oranlarının daha 
yüksek olmasına neden olmaktadır. Bunun gibi 
daha birçok eşitsizlik durumunu ve kadın nüfu-
sunun dünya nüfusunun yarısı olduğunu da dik-

kate alırsak Hedef 5, dünyanın geniş bir kitlesine 
yönelik önemli bir sorunu çözmeyi amaçlamak-
tadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi, kadınla-
rın toplumdaki ekonomik ve sosyal konumlarına 
ilişkin bilgi sağlamakla birlikte her ülke için insani 
gelişmeyi değerlendirmek açısından önemli bir 
belirleyicidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan 
ve kadınların topluma, ekonomiye, yönetime tam 
katılımı sağlanmadan toplumların gelişimini ger-
çekleştirmesinin mümkün olmadığı artık herkes 
tarafından kabul edilen bir görüştür (2). Kadınla-
rın ve kız çocuklarının her alanda güçlendirilme-
sinin domino etkisi yaratarak sosyal, kültürel ve 
ekonominin her alanında pozitif etkiler yarattığı 
bu konuda yapılan çalışmalarla defalarca kanıt-
lanmıştır. Yine bu çalışmalarda bu tür hedeflerin 
kız çocuklarının okula gitme oranlarının artma-
sı ve kadınların ücretli olarak işgücüne katılımı 
konusunda farkındalıklarının oluşması yönünde 
önemli katkılarının olduğu raporlanmıştır. Bu tür 
hedefler toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye 
götürecek politikaların ve mevzuatın güçlendiril-
mesine de katkı sağlamaktadır.  

Hedef 5’in Kapsamı

Hedef 5, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgilidir. 
Hedef 5’in başlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocukla-
rının Güçlenmesi” olarak belirlenmiştir. Kadınla-
rın ve kız çocuklarının toplum içindeki konum-
larını güçlendirmek öncelikle kendilerine olan 
öz güvenlerini sağlamakla mümkündür. Eğitim 
düzeyinin ve becerilerinin artması öz güvenin 
kazanılmasında önemli olan faktörlerdir. Öz gü-
venin kazanılması bireyin kendi ayakları üzerinde 
durabilmesini sağlar, onu güçlü kılar ve işgücü 
piyasalarında yer almasını daha da kolaylaştı-
rır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
kadınların güçlendirilmesi konusu küresel kadın 
hareketinin çabalarıyla başlamıştır ve SKH’nin 
içinde tek bir hedef altında (Hedef 5) yer veril-
miştir. Hedef 5, kadınlar ve kız çocuklarına karşı 
her türlü ayrımcılığın her yerde ortadan kaldı-
rılmasına odaklanmakta ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi gibi önemli kadın sorunlarıyla müca-

dele edilmesine katkıda bulunmaktır (1). Hedef 
5’i gerçekleştirmede kadının öncelikle güçlen-
mesi gerektiği ve bunun önemli koşullardan biri 
olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca SKH’nin 
diğer hedeflerin planlama ve uygulama süreçle-
rinde gözetilmesinin de önemli olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi 
hedeflerini gerçekleştirmek için altı adet alt hedef 
belirlenmiştir. Ayrıca diğer konular başlığı altında 
üç adet daha (a, b ve c olarak) hedef tanımlan-
mıştır.  

Hedef 5.1; eşitliğinin sağlanması ve kadınların 
ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her 
yerde sona erdirilmesi” hedeflemiştir. Hedefin alt 
kaleminde bu konuda yasal çalışmaların yapıl-
ması, ayrımcılık içeren mevzuatların kaldırılması 
ve faydalı olan yasaların yürürlüğe konulması ve 
uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Hedef 5.2; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Kamu ve 
özel alanlarda kadınlara ve kız çocuklarına yöne-
lik her türlü şiddet ve istismarın ortadan kaldırıl-
ması” hedeflenmiştir.  Hedef 5.2’nin iki alt hedefi 
vardır. 

Hedef 5.3; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın-
ların ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Çocuk 
evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın 
sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan 
kaldırılması” hedeflenmiştir. Hedef 5.3’ün iki alt 
hedefi erken evlilikten ve kadın sünneti ile ilgili 
oranlarla ilişkilidir. 

Hedef 5.4; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Ücretsiz 
bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve 
sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane 
ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun 
bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla 
tanınması ve değer görmesini” hedeflenmiştir. Bu 
hedef ulusal şartlara uygun şekilde kamu hizmet-
lerinin altyapısı ve sosyal koruma politikalarının 
nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Ayrıca hanehalkı 
ve aile içerisinde sorumlulukların yeniden payla-

şımı teşvik edilerek ücretsiz bakım ve ev işlerinin 
herkes için tekrar tanımlanması ve en önemli-
si karşılıksız bu emeğe bir değer atfedilmesinin 
gerektiği belirtilmektedir. Birçok ülkede ücretsiz 
emek olarak tanımlanan bakım işleri kadınların 
rolleri olarak tanımlanmaktadır. Kadının eğitime 
veya işgücü piyasasına katılmama nedeninin, 
toplumun kadınlara yüklemiş olduğu toplumsal 
roller olduğu belirtilmektedir. Üye ülkelerin bu ko-
nuyu dikkate almaları toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanmasında atılan önemli adımlardan biri 
olarak değerlendirilmektedir. Dördüncü hedefin 
tek bir alt hedefi bulunmaktadır. 

Hedef 5.5; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Kadınların 
siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme 
süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının 
ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her 
düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanın-
masının güvence altına alınması” hedeflenmiştir. 
Hedef 5.5’in iki alt hedefi mevcuttur.  Bu iki alt 
hedef parlamentodaki kadınların sandalye oranı 
ve yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranları 
ile ilişkilidir. Bugün kadınların siyasi ve ekonomik 
alanlarda önemli roller üstlendikleri halde sayının 
yeterli olmadığı, çoğunlukla sayının alt sınırda kal-
dığı ve üye ülkelerin bu sorunu mutlaka ele alması 
gerektiği belirtilmektedir. Ülkelerin kadının sade-
ce işgücü piyasasına katılım oranının artmasına 
veya parlamentodaki kadınların sandalye oranının 
artmasına yönelik çalışmalar ve politikalar değil 
aynı zamanda kadınların karar mekanizmalarında 
yer almalarını sağlayan politikaları ve çalışmaları 
geliştirmeleri gerektiğini ve hatta ülke gündemi-
nin öncelikli konuları arasında yer alması gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

Hedef 6.6; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Uluslara-
rası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Prog-
ramı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden 
geçirme konferansları sonucunda ortaya çıkan 
konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağ-
lanması” hedeflenmiştir. Bu hedefin iki alt hedefi 
bulunmaktadır. 
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Eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız ço-
cuklarının güçlenmesi için Hedef 5’in diğer konu-
lar başlığı altında a, b ve c olarak üç adet daha 
hedef belirlenmiştir. 

Hedef 5.a.; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için 

“Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak 
ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerin-
de kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve 
doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal 
yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları 
için reformların yapılması” hedeflenmiştir.

Hedef 5.b; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınla-
rın ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Özellikle 
bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleş-
tirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi” he-
deflenmiştir. Bu hedefin bir adet alt kalemi vardır. 

Hedef 5.c; eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın-
ların ve kız çocuklarının güçlenmesi için “Sağlam 
politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzu-
atların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi” hedef-
lenmiştir. 

Bu hedefler çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının 
güçlenmesi için öncelikli alanlar tespit edilmelidir. 
Erişilebilir kamu istihdam hizmetleri belirlenmeli 
ve eğitim programların planları oluşturulmalıdır. 

2. HEDEF 5’E GÖRE TÜRKİYE’NİN 
DURUM ANALİZİ
Bu bölümde, Türkiye’deki kadının mevcut duru-
mu Hedef 5’in alt hedeflerine göre TÜİK’in istatik-
sel verileri ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Hedef 5.1; Türkiye’deki kadınların hangi alanlarda 
ayrımcılığa uğradıklarının belirlenmesi, her türlü 
ayrımcılığın sona erdirilmesi hedefine (Hedef 5.1) 
ulaşmada yol gösterici olacaktır. Ayrımcılık kav-
ramı doğrudan ve dolaylı olarak iki türlüdür. Doğ-
rudan ayrımcılık; bir gruba doğru yöneltilmiştir. 
Kadının gebelikten dolayı istihdamda karşılaştığı 
ayrımcılık doğrudan ayrımcılık olarak tanımlan-
maktadır. Doğrudan ayrımcılık uluslararası belge-

lere taraf olan devletlerin iç hukukunda yer almak-
tadır.  Fakat gerçek hayatta eşitliği sağlamak için 
pozitif ayrımcılık yapılmadığı için buradaki doğru-
dan ayrımcılık dolaylı ayrımcılığa doğru kayar. Do-
laylı ayrımcılık; yasal düzenleme ve uygulamalar 
nötrdür, düzenlemede herhangi bir gruba yönelik 
açık bir ayrımcılık bulunmamaktadır. Tarafsızdır ve 
eşitlikçidir. Yasal durumun gerçek hayata yansı-
masıyla belli bir grubun ayrımcılığa maruz kaldığı 
ortaya çıkar ve dolaylı ayrımcılık görünür hale ge-
lir. İş başvuru ilanında boyu en az 1,70 m olanlar 
başvurabilir ibaresi, görünürde bir ayrımcılık yok 
gibi görünse de kadınlara yönelik bir ayrımcılık 
uygulandığının açık göstergesidir.Dolaylı ayrım-
cılığın istatistiksel ispatını yapmak, doğrudan ay-
rımcılığınkini yapmaktan çok daha zordur. Türki-
ye’de kadın; eğitimde, sağlıkta, hukukta, işgücü 
piyasasında ve sosyal yaşamında doğrudan ve 
dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadır (Urul, 
2016).  Bu çalışmada kadının en yoğun ayrımcılı-
ğa uğradığı işgücü piyasası ve eğitim alanları ça-
lışılmıştır. 

İşgücü Piyasasındaki Ayrımcılıklar

İşgücüne katılım oranı çalışmak isteyen ve iş ara-
yan aktif nüfusun toplam aktif nüfusa bölünme-
siyle elde edilmektedir. Tablo 1’de SKH sözleş-
mesine taraf olan ülkelerin 2018 yılı cinsiyete göre 
İşgücüne Katılım Oranları (İKO) gösterilmektedir. 
Tüm ülkelerde erkeklerin işgücüne katılım oranla-
rının kadınlarınkinden daha yüksek düzeyde oldu-
ğu görülmektedir. Bu durum tüm ülkelerin işgücü 
piyasalarında düzeyleri farklı da olsa eşitsizliğin 
mevcudiyetini göstermektedir. Ancak kadın erkek 
İKO’ları arasındaki farkın büyük olduğu Hindistan 
(fark 50) ve Pakistan (fark 57) gibi ülkeleri Türki-
ye’nin (fark 36,3) izlemesi Hedef-5’in dikkatli şe-
kilde çalışılmasını işaret etmektedir.  

İKO arasındaki fark, işgücü piyasasında kadının 
ayrımcılığa uğradığının bir göstergesi olarak dü-
şünülürse, Türkiye kadının işgücü piyasasında 
ayrımcılığa uğradığını ve kadının işgücü piyasası-
na katılımında engellerin olduğunu söylemek yan-
lış olmayacaktır.  

Kaynak: TÜİK Uluslararası İstatistikler 2018 Yılı

Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri (Bitirilen Okul)

Çoğu uluslararası sözleşme (CEDAW, İstanbul 
Sözleşmesi, 2030 SKH) taraf olan Türkiye’de, 
ayrımcılığı önlemeye dair 2010 yılında Kadın İs-
tihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlan-
ması Başbakanlık Genelgesi gibi mevzuat özelin-
de yapılan çalışmalara rağmen, gerçek yaşamda 
eşitsizliği düzeltmeye yönelik herhangi bir pozitif 
ayrımcılık uygulanmamaktadır (MESS, (2006). Bu 
durumun kadının İKO’unun düşük düzeyde olma-
sının nedeni olduğu ve dolaylı ayrımcılıkların artı-
şına daha da yol açtığı vurgulanmaktadır. 

Eğitim Alanındaki Ayrımcılıklar

Kadınların ayrımcılığa uğradığı ikinci yoğun alan 
kadınların eğitim sürecinde karşılaştıkları ayrım-
cılıklardır. Eğitim düzeyi kişilerin beşerî sermaye 
donanımını belirler. Eğitim düzeyi arttıkça beşerî 

sermaye donanımı da artar. Yüksek beşerî serma-
ye kişileri güçlendirir ve daha fazla fayda sağla-
malarına neden olur.  Eğitim düzeyi yüksek olan 
kadınlar, işgücü piyasasında daha yüksek oranda 
ve daha iyi konumda yer alırlar (TÜSİAD, 200). 
Dolayısıyla eğitim ile işgücü piyasasına katılım 
arasında doğru yönlü ilişki vardır. 

Şekil 2’de farklı eğitim düzeylerindeki kadın ve 
erkeklerin istatistiği gösterilmektedir. Eğitim dü-
zeyinin düşük olduğu durumlarda kadınların ora-
nı erkeklerin oranından daha yüksektir. Mesela, 
okuma yazma bilmeyen kadınlar ve okuma yazma 
bilen ama okul bitirmeyen kadınların oranı erkek-
lerden daha yüksek olduğu, ilköğretim düzeyin-
den sonraki düzeylerde erkeklerin düzeylerinin 
yüksek olduğu Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 1. 2018 Yılı Ülkelerin İşgücüne Katılım Oranı

Şekil 2. 2018 Yılına Göre Türkiye’deki Cinsiyete Göre Okuma Düzeyleri
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Kaynak: TÜİK İstatistik Göstergeleri

Eğitim alanı kadının eşitsizliğe, ayrımcılığa en 
yoğun uğradığı bir alandır. Türkiye’de kadınların 
eğitim olanaklarından bu denli uzak kalması ya 
da erkeklerle eşit fırsatlara ulaşamaması, kadının 
işgücü piyasasındaki istihdam olanaklarını kısıt-
lamakta ve ekonomik yaşamdan uzak tutmak-
tadır (Parlaktuna 2010). Eğitimde fırsat eşitliğini 
engelleyen başlıca nedenler:

• Toplumun geleneksel cinsiyetçi yargıları ve 
değerleri,

• Ekonomik açıdan gelir düzeyinin düşük olma-
sı, 

• Bölgesel gelişmişlik farklarının olması (eğitim 
sistemindeki fiziki altyapı ve insan gücündeki 
eksiklikler),

• Kızların erken yaşta evlenmesi, 

• Kızların ev işlerinde, kardeşlerin bakımında 
aileye yardımcı olması,

• Mevsimlik işlerde çalışmak,

• Zorunlu göç.

Ülkenin eğitim harcamalarına ayrılan payının 
düşük olması özellikle düşük gelir grubu içinde 
yer alan kadın veya kız çocuklarının bu kaynak-

Şekil 3’e göre Türkiye’de kadına yönelik fiziksel ve 
cinsel şiddetin oranının yaş ile birlikte doğru oran-
tılı arttığı ve yaygın olduğu görülmektedir. Şekil 4’te 
şiddet yaygınlığı eğitim düzeylerine göre değerlen-

dirildiğinde eğitimi olmayan veya düşük eğitim 
düzeyine sahip olan kadınların daha yüksek oran-
da şiddete uğradıkları, eğitim düzeyi arttıkça şid-
dete uğrama oranlarının düştüğü görülmektedir.

lara erişmelerini güçleştirmektedir. Gelir durumu 
düşük olan ailelerin harcamaları arttığında veya 
gelir düzeyleri yetersiz olduğu anlarda kız ço-
cuklarını hemen okuldan almaktadırlar. Eğitimin 
dışında kalan kız çocukları ücretli bir işe girmek-
te, geleneksel kadın rolleri olarak düşünülen ev 
işlerine veya küçük kardeşlerin bakımına yardım-
cı olmakta ya da küçük yaşta evlenmek zorunda 
kalmaktadır. Toplumun geleneksel yapısı, norm-
ları ve bakışı, kadının eğitim alanına ulaşmasını 
engelleyen önemli nedenlerdir (Parlaktuna 2010).  

Hedef 5.2; kamu ve özel alanlarda kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik her türlü istismarın 
ve şiddetin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bu 
hedef kadına yönelik şiddet sorununa çözüm 
üretirken ülkelerin dinamik ve sosyal yapılarının 
dikkate alınması gerektiği ve farklı girişimlerde 
bulunacağı belirtilmektedir. Ancak burada önem-
le üzerinde durulması gereken nokta kanun uy-
gulayıcılarının sıfır taviz yaklaşımını benimsemiş 
olmalarının gerektiğine işaret etmektedir. Şekil 
3’te 2014 yılında yaş gruplarına göre Türkiye’de 
kadının yaşamının herhangi bir döneminde uğra-
dığı fiziksel ve cinsel şiddet yaygınlığını gösteril-
mektedir. 

Şekil 3. Türkiye’de 2014 Yılı Yaş Gruplarına Göre Fiziksel ve Cinsel Şiddet Yaygınlığı

Kaynak: TÜİK İstatistik Göstergeleri

Kaynak: TÜİK İstatistiksel Göstergeler

Şekil 4. Türkiye’de 2014 Yılı Eğitim Düzeylerine Göre Fiziksel ve Cinsel Şiddet Yaygınlığı

Şekil 5. Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre İlk Defa Evlenenler

Türkiye’de şiddetten hayatını kaybeden kadınları 
anmak için yapılmış dijital anıt sayaç 2018 yılı için 
387’yi göstermektedir. Cinsel şiddet ve istismara 
uğrayan kadın ve kız çocuklarının sayısını da bu 
sayıya eklemek gerekir.  

Hedef 5.3; çocuk yaşta evliliğin ve kadın sünneti 
gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırıl-

ması hedeflemektedir. Türkiye’de kadın sünneti 
uygulaması mevcut değildir. Ancak erken yaşta 
zorla evlendirme, çocuk gelin sorunları mevcut-
tur. Şekil 5’te Türkiye’de yaş gruplarına göre ilk 
defa evlenenlerin oranları gösterilmektedir. 

Türkiye 18 yaş altı evlenme yaşı, yıllar itibarıy-
la azalmasına rağmen yine de oldukça yüksek 
düzeye sahiptir. Yoğun olarak kırsal bölgelerde 
yaşanan bu tür olaylarda kişilerin yaşadıkları böl-
genin gelenekselci yapıları, toplumsal normları, 
toplumsal cinsiyet algıları gibi kavramların etkin 
olduğu bilinmektedir. 

Hedef 5.4; bu hedef ulusal şartlara uygun şekil-
de kamu hizmetlerinin altyapısı ve sosyal koruma 
politikalarının nasıl olması gerektiği, hanehalkı ve 
aile içerisinde sorumlulukların yeniden paylaşımı, 
ücretsiz bakım ve ev işlerinin herkes için tekrar 
tanımlanması ve en önemlisi karşılıksız bu eme-
ğe bir değer atfedilmesi gerektiği belirtilmektedir.  
Birçok ülkede ücretsiz emek olarak tanımlanan ev 
ve bakım işleri, kadınların sorumluğunda sosyal 
roller olarak tanımlanmaktadır. Kadının eğitime 
veya işgücü piyasasına katılmama nedeni top-

lumun kadınlara yüklediği toplumsal rollerden 
kaynaklanmaktadır. Üye ülkelerin bu hedef doğ-
rultusunda yapacakları tüm çalışmalar toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında atılan önemli 
adımlardan biri olacaktır. 

Şekil 6’da kadınların işgücü piyasasına katılma-
ma nedenleri gösterilmektedir.  Kadınların işgücü 
piyasasında yer almamalarının en önemli nedeni 
%55 oranla ev kadını olmalarıdır. Kadınların işgü-
cü piyasası dışında kalmalarında evlilik ve çocuk 
sahibi olma faktörleri önemli etkiye sahiptir. Ka-
dınların çalışma yaşamına katılmaları ile birlikte ev 
işleri, çocuk bakımı gibi geleneksel rollerin cinsi-
yetçi dağıtımında bir değişiklik olmaması, kadın-
lar için her zaman ev işleri birinci etkinlik, çalışma 
ise ikinci etkinlik olarak kalmasına neden olmuş 
ve bu nedenle çalışma yaşamını terk etmesi hoş 
görülmüştür (Fidan, 2004).
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Kaynak: TÜİK İstatistiksel Göstergeler

Kaynak: TÜİK İstatistiksel Göstergeler

Şekil 6. Türkiye 2018 Yılı Kadınların İşgücüne Katılmama Nedenleri

Şekil 7. Türkiye 2018 Yılı Kadın ve Erkeklerin İşteki Durumuna Göre İstihdam Oranları

Yapılan çalışmalar, gelişmiş ülkelerde kadın 
İKO’nının genç yaşlarda arttığı, evlenme ve çocuk 
doğurma döneminde düştüğü ve daha sonraki 
dönemde tekrar artarak iki tepeli seyir izlediğini 
göstermektedir (Zergeroğlu, 2004). Kadınların or-
talama evlenme yaşının 23,8 olması ve 15-24 yaş 
arası %65’nin evli olması, ev işleri, çocuk bakımı 
gibi geleneksel rollerin baskın olduğunu, kadınla-
rın işgücü piyasası dışında yer almak zorunda kal-

dığını göstermektedir. Bu ayrımcılığın bir sonucu 
olarak düşünülebilir. 

Hedef 5.4’ün sosyal politikalar ve kadının aile 
içinde sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 
bu hedefin başarıya ulaşması için yapılacak plan-
lara ve uygulamalara yol gösterici olacaktır. Şekil 
7’de tarım ve tarım dışı sektördeki kadın istihdam 
oranları işteki durumlarına göre gösterilmektedir.

Tarım sektörünün istihdam payının yüksek ancak 
ülke ekonomisine olan katma değerinin düşük ol-
ması, sektörün düşük verimle çalıştığının ve ça-
lışanların elde ettikleri gelirinin düşük olduğunun 
bir göstergesidir. Şekil 7’de kadınların daha çok 
sayıda tarım sektöründe istihdam edildiği görül-
mektedir. Bu durum kadınların gelirinin düşük ol-
duğunu gösterir. Diğer bir önemli konu da kadın-
ların yoğun olarak ücretsiz aile işçisi konumunda 
yer aldığıdır. Ücretsiz aile işçisi konumunda yer 
alan kadınlar, işgücü kapsamına dâhil edilmiş ol-

salar dahi toplum içindeki statülerinin yükselme-
sine veya ekonomik bağımsızlıklarını kazanmala-
rına bir katkısı bulunmamaktadır. Kadınların, statü 
kazandırmayan ve kazancı olmayan bu tür işlerde 
çalışmayı tercih etmelerinde, ev ve iş mekân ayrı-
mının olmaması önemli nedenler arasındadır (Ha-
sipek ve Ark., 2000). Ücretli istihdam, kadını evi-
nin dışında görünür kılan ve toplumsal yaşamda 
birey olmasını sağlayan; kadının sosyal, kültürel 
ve politik haklara, fırsat eşitliğine ulaşmasının en 
etkili yolu olduğundan çalışan kadınlar için önemli 

bir kavramdır. Şekil 7’de görüldüğü gibi kadınla-
rın ücretli ve yevmiyeli, kendi hesabına ve işveren 
olarak istihdam oranları erkeklere nispeten olduk-
ça düşük düzeydedir. 

Hedef 5.5; kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal 
hayatın karar verme süreçlerinde yer almaları he-
deflenmiştir. Siyaset kadının en yoğun ayrımcılıkla 
karşılaştığı diğer alandır. Kadınların siyasi ve eko-
nomik alanlarda bugün önemli roller üstlendikleri 
halde, siyasette ve iş dünyasında karar mekaniz-
malarındaki sayılarının yeterli olmadığı, çoğunluk-
la sayının alt sınırda kaldığı ve üye ülkelerin bu so-
runu mutlaka ele alması gerektiği belirtilmektedir 
(Ecevit, 1995). Ülkelerde kadının sadece işgücü 
piyasasına katılım oranının artmasına yönelik ça-
lışmaların yapılmasına ve politikaların geliştirilme-
sine değil aynı zamanda kadınların karar meka-
nizmalarında yer almalarını sağlayan politikaların 
geliştirilmesi ve çalışmaların yapılması ve hatta 
ülke gündeminin öncelikli konularının arasında yer 
alması gerektiği vurgulanmaktadır.  Hukuki açıdan 
kadın ve erkek eşit söz hakkına ve temsil yetki-
sine sahip olmasına rağmen toplumsal ve sosyal 
hayata uygulanabilirlik açısından bakıldığında ka-
dının siyaset alanında birçok engelle karşılaştığı 
görülmektedir (Fidan ve İşçi, 2004).  Kadınların 
siyasette temsil edilmelerinin önünde duran en-

geller vardır. Bu engeller:

• Geleneksel toplumsal yapı, 

• Siyasetin erkek egemen yapısı, 

• Kadınların teknik bilgi yetersizlikleri, 

• Kadının, toplumsal rollerin bir yansıması olarak 
siyasal hayatla ilgilenmemesi,

• Siyasal partilerin yapıları ve aday belirleme 
usulleri, 

• Öz güven eksikliği, 

• Kadının ekonomik dezavantajları,

• Medyada kadın adayların daha çok kişisel 
özellikleri değerlendirilmesi, 

• Ev ve aile içindeki statüsü, 

gibi sayılırken, erkek adayların başarılı olması için 
meslekleri ve deneyimleri ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’de kadınların siyasette temsil düzeyleri 
oldukça düşüktür. Şekil 8’de Türkiye’de bakan 
ve milletvekili cinsiyet oranları ve cinsiyete göre 
milletvekili temsil oranları gösterilmiştir. Her 100 
erkek temsiline karşı 14,2 kadın bakan, 20,07 ka-
dın milletvekili temsiliyeti vardır. Erkeklerin temsil 
oranı %82,60 iken kadın temsil oranı %17,30 dur.

Kaynak: TÜİK İstatistiksel Göstergeler      Not: Cinsiyet Oranı (Kadın/Erkek) x 100

Şekil 8. 2018 Yılı Türkiye’de Kadının Siyasetteki Durumu

girmesini engelleyen sosyal yapıların, normların 
ve gelenekselci yaklaşımların var olduğunu söy-
lemek hiç yanlış olmayacaktır. 

Şekil 9’da yerel yönetimlerdeki kadının temsiliyet 
durumu gösterilmektedir. Türkiye’de siyasi alan-
da ciddi ayrımcılığın olduğu, kadının bu alana 
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Kaynak: TÜİK İstatistiksel Göstergeler Not: Cinsiyet Oranı (Kadın/Erkek) x 100

Şekil 9. 2014 Yılı Yerel Yönetimlerde Kadının Durumu

İş dünyasında kadınların karar mekanizmaların-
daki durumları Şekil 9’da gösterilmektedir.  Ka-
dın istihdam oranının tarım ve hizmet alanındaki 
meslek gruplarında yüksek olması, mesleki cin-
siyet ayrımcılığının olduğunu gösterir. Kadınların 
toplumun sosyal rollerine göre belirlenmiş hiz-
met, bakım gibi alanlardaki mesleklerde yoğun 
bir şekilde çalıştığı görülmektedir. Türkiye’de ta-
rımın makineleşmesi sürecinde, mekanize işlerin 
erkekler tarafından; emeği yoğun, düşük ücretli 
veya ücretsiz angarya işlerin kadınlar tarafından 
yapılması cinsiyete dayalı ayrımcılığın veya iş 
kutuplaşmasının bir sonucudur. Kırsal kesimde 
erkeklere çiftçi sıfatının verilmesi, tarımsal geliş-
melerden haberdar edilmesi ve sınırlı da olsa bir 
eğitime katılmaları sonucu “vasıflı” olmalarına 
karşı, aynı süreçten geçseler dahi kadınların bu 
sıfatı alamadıkları görülmektedir. Bu durum tama-
men toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonucunun 
göstergesidir (İlkkaracan, İ., 2003).  

Şekil 10’da Türkiye’de yüksek eğitimli ve tecrübeli 
kadınların iş dünyasında üst yönetim kademeleri-
ne erişemedikleri görülmektedir. Kadınların tarım, 
hizmet ve satış elemanı ve profesyonel meslekler 
gibi mesleklerde, erkeklerin istihdam oranına ya-
kın istihdam edildikleri, ancak üst düzey yöneti-
cilik, müdür meslek gruplarında, sanatkâr, tesisi 
ve makine operatörü mesleklerde yok denecek 
kadar az sayıda istihdam edildikleri görülmekte-
dir. Kadınların çalıştıkları kurumlarda yöneticilik, 
daire başkanlığı şeflik gibi üst düzey konumlara 

terfi edememelerinin en önemli nedeni olarak, 
kadına yüklenilen toplumsal roller ve cinsiyetçi iş 
ayrımcılığı gösterilmektedir. Kadınların üst yöne-
tim kademelerine ilerlemelerini durduran bu gö-
rünmeyen bariyerler “şeffaf tavan” olarak adlandı-
rılmaktadır (MESS, 2006). Şeffaf tavan kadınların 
başarılarına bakmaksızın ilerlemesini engelleyen 
ve aşılamayan engeller olarak tanımlanmaktadır. 
Kırılamayan bu tavanları çok az sayıda kadın, 
çetin mücadeleler sonucu aşarak tepe yönetime 
ulaşabilmektedir. Eğer toplum, toplumsal cinsi-
yet ayrımcılığını yoğun olarak yaşıyorsa kadınların 
yöneticilik kariyerleri, işin başından bitmiş olmak-
tadır. Türkiye’de kariyere yükselme aşamasında 
cinsiyetler arasında hukuksal düzeyde doğrudan 
bir ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak uygula-
ma düzeyinde pozitif ayrımcılık uygulaması olma-
dığından kalıplaşmış ön yargıların dolaylı ayrım-
cılık yaratmasına neden olmaktadır. Türkiye’de 
kamu sektöründe bazı mesleklere kadınların alın-
maması, bazı mesleklere kadınlar için sınırlayıcı 
bir kontenjan bulundurulması dolaylı ayrımcılığa 
örnek gösterilebilir. 1990 yılında hukuk öğreni-
mi gören kız öğrenci oranı %36,4 olduğu halde 
yargıçlık, savcılık mesleğine alınacaklar arasında 
kadınlara karşı bir kota uygulanmıştır. 1980-1990 
döneminde %10 olan bu kota, 1990’da %5’e dü-
şürülmüştür (Ekmekçi,2004).

Kaynak: TÜİK İstatiksel Göstergeler

Kaynak: TÜİK İstatiksel Göstergeler

Kaynak: TÜİK İstatiksel Göstergeler

Şekil 10. 2018 Yılı Meslek Grubuna (ISCO 08) Göre İstihdam Edilenler

Şekil 11. Büyüklüğüne (Ücretli Çalışan Sayısına) Göre Sahibi Kadın Olan Ferdi 
Mülkiyet İşveren Girişimlerin Oranı, 2007-2017

Şekil 12. Bilgisayar İnternet ve Cep Telefonu Kullanım Oranı

Hedef 5.a; kadınların ekonomik kaynaklara ulaş-
maları, mülk sahibi olmaları hedeflenmektedir. 
Şekil 11’de ücretli çalışan sayısının büyüklüğüne 

Hedef 5.b; kadınların günün teknoloji araçlarını 
kullanım oranının arttırılması hedeflenmiştir. Şe-
kil 12’de bilgisayar, internet ve cep telefonu kul-
lanım oranları gösterilmektedir. Kadın ve erkek-

göre sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren gi-
rişimlerin oranları gösterilmektedir. Oranların ol-
dukça düşük olduğu görülmektedir. 

lerin bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım 
oranları arasındaki fark çok yüksek olmamasına 
rağmen, kadınların kullanım oranları daha dü-
şüktür. 
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Hedef 5.c; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması ve kadınların ve kız çocuklarının her düzey-
de güçlenmeleri için politikaların ve mevzuatların 
kabul edilmesi ve bu alanda güçlendirilmesini 
hedeflemektedir. Türkiye’deki eşitlik politikaları 
kadın istihdamını teşvik etmekten ve istihdamda 
olan kadınlara eşitlik sağlamaktan uzaktır (Ecevit, 
1995). Bazı yasal düzenleme ve uygulamalar ka-
dınların çalışmasını değil anne-eş olmalarını ödül-
lendirici nitelikte olduğundan kadını çalışmaktan 
caydırıcı yapıdadır. Eşitliği teşvik edici yasalar so-
yut yasal düzenlemeler olarak kalmakta, ayrımcı-
lık ve dışlayıcı tutumları etkilememektedir. 

SONUÇ
Türkiye’nin Hedef 5 çerçevesinde mevcut duru-
mu incelediğinde toplumsal cinsiyet eşitsizlik-
lerinin ve ayrımcılıklarının azaltılmasının, kadının 
güçlendirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. 
Türkiye için belirlenen mevcut durum, Hedef 5’i 
başarıya ulaştıracak politikaların, düzenlemelerin 
ve uygulamaların belirlenmesinde yol gösterici 
olacaktır. Hedef 5’in başarıya ulaşılmasında dev-
lete, yerel yönetimlere, eğitim siteminde yer alan 
tüm okullara ve üniversitelere, valiliklere ve idari 
tüm kamu kurumlarına, şirketlere, odalara, sivil 
toplum kuruluşlarına, yöneticilere, eğitimcilere ve 
herkese ihtiyaç vardır. Hedef 5, bir bütün olarak 
ele alınmalı ve SKH’nin diğer hedeflerinin içine şı-
rınga edilmelidir. Hedef 5, sadece kadınların iyilik 
hali değil tüm toplumun iyilik hali olarak ele alın-
malıdır.  

Son bölümde Hedef 5’in başarıya ulaşması için 
devletin, yerel yönetimlerin ve Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliğinin neler yapabileceği aktarılmakta-
dır. Devletin makro temelinde politikalar geliştir-
mek ve düzenlemeler yapmak gibi sorumlulukları 
vardır. Devlet, ürettiği tüm hizmetleri vatandaşla-
rına aynı mesafede kalacak şekilde ulaştırmalı ve 
aynı zamanda gözetmelidir.  Bunu eğitim, sağlık, 
iş dünyası gibi her alanda yapmalıdır. Devlet, top-
lumun gelenekselci yapısına ve toplumsal rollere 
göre düzenlemeler yerine, eşitlikçi ve adil yakla-
şım içinde olmalıdır. Diğer kurum ve kuruluşları 
yönlendirerek, her yaş için konunun önemine vur-
gu yapmalıdır.

Devlet 

• Toplumsal cinsiyetçi rollerde dönüşüm yara-
tacak yasalar ve düzenlemeler yapabilir (ebe-
veyn izinlerini yasallaştıran, erkeklerin çocuk 
ve bağımlı bakımında aktif rol almasını sağla-
yan düzenlemeler). 

• Dolaylı ayrımcılıkları minimize edecek düzenle-
meler yapabilir. 

• Kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi (eğitim 
ve işgücü piyasası) için öncelikli alanlar tespit 
edilebilir veya erişilebilir kamu istihdam hiz-
metleri belirlenebilir ya da eğitim programları 
planlayabilir. (Bu tür çalışmaları İŞKUR, beledi-
yeler ve özel kurumlar yapmaktadır. Bu çalış-
malar toplumsal cinsiyet rolleri barındırmayan 
alanlara yönlendirilmelidir.)

• Kadının emeğini görünür kılacak politikalar ge-
liştirilebilir.

• Kadına işgücü piyasasında talep yaratılması, 
kadının kendi yaşamını sürdürebileceği koşul-
ların yaratılması, kadının siyasette yer alması, 
kadın liderliğini teşvik etmesi ile ilgili politikalar 
geliştirebilir ve düzenlemeler yapabilir.  

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye götü-
recek politikalar geliştirebilir.

• Tüm kurum ve kuruluşlarda eşitlik birimlerinin 
kurulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Hedef 5’in başa-
rıya ulaşmasında yapacağı düzenlemeler, uygula-
malar üye olan belediyelere yol haritası çizecek 
şekilde olmalıdır. Ayrıca SKB devlet ve üye bele-
diyelerin arasında aracı bir kurum konumunda yer 
almalıdır. 

• Hedef 5, çerçevesinde durum analizi oluştur-
mak için çalışmalar yapabilir, çalıştaylar dü-
zenleyebilir. 

• Stratejik planın hazırlanmasında toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimleri alabilir 
ve bu konuda üye belediyelerin de katıldığı 
farkındalık toplantıları düzenleyebilir. 

• SKB stratejik planını, toplumsal cinsiyete du-
yarlı bütçe doğrultusunda ve Hedef 5’i temel 

alarak düzenleyebilir. 

• Her üye belediyeye Hedef 5 çerçevesinde eği-
timler düzenleyebilir.

• Her üye belediyenin Hedef 5 çerçevesinde ne-
ler yapabileceklerinin belirlenmesine çalıştay-
lar düzenleyerek destek verebilir.

• Her üye belediyede eşitlik birimi kurulması yö-
nünde çalışmalar başlatabilir veya destekleye-
bilir.

• Eşitlik birimleri için gerekli eğitim programları-
na katılabilir ve düzenleyebilir. 

• Hedef 5 doğrultusunda devlet düzeyinde yapı-
lan yasaların, düzenlemelerin üye belediyelere 
aktarılmasında ve geri dönüşler alarak geliş-
mesi yönünde devlete önerilerde bulunmada 
aracı olabilir.

Yerel Yönetimler

Yerel yönetimler bu tür çalışmaları daha uygula-
malı ve daha halka dokunarak yapmaktadır. Be-
lediyeler öncelikle Hedef 5 çerçevesinde mevcut 
durum analizi yapabilirler. Mevcut duruma göre 
planlamalarını Hedef 5’in önem sırasına göre 
planlayabilirler. 

• Her belediye ilk adım olarak bünyesinde eşitlik 
birimini kurarak başlamalıdır. 

• Eşitlik birimi mevcut olan belediyeler eşitlik bi-
riminin Hedef 5 çerçevesinde çalışıp çalışma-
dığını kontrol edebilir.

• Stratejik planlar Hedef 5’in hedefleri çerçeve-
sinde tasarlanabilir ve düzenlenebilir. Bunun 
için ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’ 
konularında eğitim alabilirler. Bu konuda halka 
yönelik bilgilendirici ve farkındalığı arttırıcı ça-
lışmalar yapabilirler.  

• Hedef 5 doğrultusunda yapılacak faaliyetleri 
önem sırasına koyarak program düzenleyebilir 
ve web sayfalarında paylaşabilirler.

• Hedef 5’in kapsamını, alanlarındaki her mahal-
leye program düzenleyerek anlatabilir ve geri 
dönüşler alabilirler.

• Her belediye Hedef 5 çerçevesindeki iyi ve 
kötü deneyimlerini SKB ile paylaşabilir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 
KÜRESEL HEDEF 
15: KARADA
YAŞAM

Milyonlarca canlı türünü barındıran dünyamızın 
%71’ini okyanus ve denizler, %29’unu ise ka-
ralar oluşturmaktadır. Ancak bu oran kuzey ve 
güney yarım kürede değişmektedir. Kuzey yarım 
kürede karalar %39, denizler %61 oranında yer 
tutarken; güney yarım kürede karalar %19, de-
nizler %81’lik bir alanı kaplamaktadır (Şekil 1). 

Görüldüğü üzere karaların kapladığı alan kuzey 
yarım kürede daha geniştir. Gezegenimizde, 
birbirinden boğazlar ve okyanuslarla ayrılan ve 
üzerinde insanların yaşadığı 7 kıta vardır. Bu kı-
talar üzerinde yeryüzünü oluşturan dağlar, tepe-
ler, ormanlar, vadiler, ovalar gibi yeryüzü şekilleri 
bulunur. Her biri farklı coğrafik ve ekolojik özel-
liklere sahip olan yeryüzü şekilleri, kendi koşulla-
rına uyum sağlamış bitki, hayvan ve insan toplu-
luklarının yaşamlarını destekleyen ekosistemlere 
sahiptirler.
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yurt içinde farklı yerlerde alanı ile ilgili konferanslar verdi. Başta TV olmak üzere 
radyo, gazete vb. medya ortamlarında “Ekoloji, Enerji ve Çevre” konularında 
farkındalık yaratmaya yönelik, aktüel ve toplumsal içerikli programlar yaptı.

Hâlen Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekili ve Ekoloji Anabilim 
Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cengiz TÜRE
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Fakat coğrafik olarak denizleri ve karaları birbir-

lerinden bağımsız olarak düşünmek mümkün de-

ğildir. Çünkü her iki coğrafik yapıda birbirini etki-

leyen ve etkilenen oldukça önemli ekolojik ilişkiler 

ağına sahiptir. Bu nedenle insanlık, geçmişten 
günümüze gelişen varlığını ve uygarlığını karalar 
üzerinde oluştururken okyanus ve denizleri de et-
kisi altına almıştır. Ancak konumuz gereği bu yazı-
mızda karalar üzerindeki yaşama odaklanacağız.

Şekil 1. Kıtalar ve Okyanuslar

Tüm dünyada insanlığın yaşamı ve varlığı eko-
sistemlere bağlı olarak gelişmiştir ve bu ilişkinin 
arka planında onun doğaya bağımlı bir varlık 
olması yatmaktadır. Büyük oranda karasal eko-
sistemler üzerinde gerçekleşen bu zorunlu ilişki, 
daha çok insanlığın kendi ihtiyaçları etrafında 
şekillenmiş ve tek taraflı bir tutumla kendi konu-
munu merkezileştirme yolunu seçmiştir. Sanayi 
devrimiyle birlikte başlayan sürecin devamında, 
özellikle karasal kaynakların ölçüsüz kullanımı 
artmış ve endüstrileşmenin yoğun olduğu alan-
larda doğal tahribat çok belirgin hale gelmiştir. 
Bütünüyle insanların yönetimi ve denetimi altın-
da gelişen ekoloji bilincinden yoksun bu bakış 
açısı hem kaynakların tükenmesindeki hem de 
küresel çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki 
en önemli etken olmuştur.

NEDEN KÜRESEL HEDEF 15?
Tüm bu nedenlerle Birleşmiş Milletler (BM) çö-
zülmesi gereken küresel sorunlara yönelik “17 
Küresel Hedef” ortaya koymuştur. İnsanların ba-
rış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, daha 
güzel bir dünya ve sürdürülebilir kalkınmaya yö-
nelik çözümler üzerinde çalışmamız için bu kü-
resel hedeflerden 15.’si “Karada Yaşam (Life on 
the Land)” olarak belirlenmiştir (Şekil 2).

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
NEDİR?
Son dönemde yaşanan iklim değişikliği gibi eko-
lojik ve ekonomik problemler, dünyada sürdürü-
lebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, 
yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdü-
rülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya 
çıkarmıştır.

Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler

Bu noktadan hareketle ortaya çıkan ve gelecek 
kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağın-
dan ödün vermeksizin, günümüz kuşaklarının 
ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir kalkınma 
modeli olan “Sürdürülebilir Kalkınma”, 20. yüz-
yıl sonlarına doğru dünya gündemine girmiş ve 
uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama 
planı haline gelmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekono-
mik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak pay-
dayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. 
Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herke-
sin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin 
beklentilerin karşılanmasına imkân vermeye yö-
neliktir.

Ekoloji ile sosyoekonomik gelişme arasındaki 
ilişkilerin iyi kurgulanmadığı bir kalkınma strate-
jisinin uygulanmaya devam etmesi, şu anki ih-
tiyaçları karşılayabilse de insanların gelecekteki 
temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye so-
kabilecektir. Çünkü büyümenin hangi sınırdan 
sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin de-
ğildir ve ekolojik bozulma çoğu zaman geri dön-
dürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve 
sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir 

şekilde değerlendirilerek günümüzdeki ve ge-
lecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsat-
lardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının 
sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel fel-
sefesini oluşturmaktadır. 

KARADA YAŞAM ÜZERİNDE 
İNSANLIĞIN ETKİSİ NEDİR? 
İnsanlığın hayatını devam ettirebilmesi ve refah 
içinde yaşayabilmemiz ekosistemlerin bize sağ-
ladığı birtakım hizmetlere, yani ekosistemlerin 
barındırdığı tüm organizmalar ile birlikte toprak, 
su, hava ve besin gibi bileşenlere bağlıdır. Karşı-
lıklı olarak bağımlı olduğumuz tüm bu bileşenlere 
ekosistem hizmetleri adı verilmektedir. İşte ya-
kın zamana kadar bu ekosistem hizmetlerin her 
zaman hazır ve sınırsız olarak sunulan imkânlar 
olarak algıladığımız için artık dünyada ekolojik 
açık yaşanmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise 
barındığımız ve yaşadığımız gezegenin sunduğu 
ekosistem hizmetlerinin taşıma (biyolojik) kapa-
sitesinin üzerinde kullanılması, tahrip edilmesi ve 
kirletilmesidir. Başka bir deyişle, karasal ekosis-
temlerimizin kendilerini yenileme kapasitelerinin 
üzerinde tüketilmesidir.  
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Ortaya çıkan bu durumun sürdürülemez oldu-
ğunun anlaşılması, tüm insanlığı sürdürülebilirlik 
adı verilen yeni bir anlayışa ve politikalara yönel-
meye zorlamaktadır. Bugün hemen her konuda 
sıklıkla kullanılan bu kavram gerçekte ekolojik 
bir temele sahiptir. Çünkü karasal ekosistemler; 
insan katkısı olmadan, en düşük miktarda mad-
de ve enerji kullanarak ve kalıcı atıklar oluştur-
madan en fazla üretimi sürdürülebilir bir şekilde 
yapabilmektedirler. Bu doğal sürdürülebilirliği 
kesintiye uğratan ise tamamıyla insan faaliyetle-
ridir. O halde süreci tersine çevirmek için, doğa-
nın milyonlarca yıllık süreç içerisinde geliştirdiği 
sürdürülebilirlik işlevine (kendini yenileme hızına) 
insanlığın kendisini adapte etmesi gerekmekte-
dir. Yaşanan bu durumu yönetebilmenin yolu ise 
gezegenimiz üzerinde oluşturduğumuz etkinin, 
birey düzeyinden başlayarak kentler/ülkeler se-
viyesine kadar sayısal olarak ölçebilmekten ve 
izleyebilmekten geçmektedir. 

Bu durumu ölçmek ve analiz etmek için gelişti-
rilen “Ekolojik Ayak İzi” yöntemi ise ilk kez 90’lı 
yıllarda sürdürülebilirliğin analizi için bilim dün-
yasına sunulmuştur. 

Ekolojik Ayak İzi; insanların biyosferdeki (dün-
ya ekosistemindeki) kaynak ihtiyacını ölçen bir 
hesaplama aracıdır. Temelde var olan teknolo-
jiyi de kullanarak (barınma da dâhil) insanların 
yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli kaynağın 
üretilmesine ve yaşam faaliyetleri sonucu olu-
şan atıkların yok edilmesine imkân sağlayan 
biyolojik açıdan üretken kara ve su alanlarının 
küresel hektar cinsinden ölçülmesidir. 

Taşıma (Biyolojik) Kapasitesi ise bir coğrafi 
bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme 
kapasitesinin temel göstergesidir. Bir yerin taşı-
ma kapasitesini sınırları dâhilinde yer alan tarım 
arazileri, otlaklar, balıkçılık sahaları, ormanların 
yüz ölçümü ve bu toprağın ya da suyun ne kadar 
üretken olduğunu belirler. Örneğin sınırları belirli 
olan bir karasal ekosistemde, insanların oluştur-
duğu ekolojik ayak izi, taşıma kapasitesinin ne 
oranda tüketildiğini ya da bozulduğunu göster-
mektedir ve hesaplanan iki değer birbirine eşit 
ya da taşıma kapasitesi değeri daha yüksekse, 
bu insan faaliyetlerinin sürdürülebilir olduğunu 
ifade etmektedir. Ekolojik ayak izi daha yüksek 
bir değere sahipse bu durum sürdürülebilir de-
ğildir.

Şekil 3. Küresel Ayak İzi ve İhtiyaç Duyulan Gezegen Sayısı

KARADA YAŞAM NASIL 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINABİLİR? 
Küresel Hedef 15; bu gidişatın tersine çevrilmesi ve 
sürdürülebilir kalkınmaya dayanan bir karasal yaşam 
için tüm ülkelere, yerel yönetimlere ve topluma yöne-
lik bir yol haritası sunmaktadır.

Ayrıca karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanı-
mının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, or-
manların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile müca-
dele, karasal bozulmanın durdurulması, iyileştirilmesi 
ve biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi için oluş-
turulacak eylem planı ve yapılması gereken temel fa-
aliyetlerin kısaca şu alt başlıklar altında ele alınmasını 
önermektedir: 

• Karasal ve Tatlı Su Ekosistemlerin Korunması ve 
Düzeltilmesi

• Ormansızlaşmanın Durdurulması ve Bozulmuş 
Orman Alanlarının Eski Haline Getirilmesi

• Çölleşmenin Durdurulması ve Bozulmuş Alanların 
Eski Haline Getirilmesi

• Dağ Ekosistemlerinin Korunmasının Sağlanması
• Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Habitatların Korun-

ması
• Genetik Kaynaklara Erişim ve Yararların Adil Pay-

laşımının Teşvik Edilmesi
• Korunan Türlerin Yasa Dışı Avlanmasının ve Ka-

çakçılığının Engellenmesi
• Karasal ve Su Ekosistemlerinde İstilacı Yabancı 

Türlerin Önlenmesi
• Ekosistem ve Biyolojik Çeşitliliğin Ulusal Planla-

ma Sürecine Entegre Edilmesi 
• Ekosistemlerin/Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve 

Sürdürülebilirlik Kullanımı İçin Finansal Kaynakla-
rın Arttırılması

• Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Finanse Edil-
mesi ve Teşvik Edilmesi

• Küresel Yasa Dışı Avlanma ve Kaçakçılıkla Müca-
dele Edilmesi

SONUÇ
İnsan yaşamı gıda ve geçim kaynakları bakımından 
okyanus ve denizlere olduğundan daha çok karala-
ra bağımlıdır. Bitkiler, insanların besin kaynaklarının 
%80’ini sağlar ve insanlık, önemli bir ekonomik kay-
nak ya da kalkınma vasıtası olan tarıma muhtaç du-

rumdadır.Milyonlarca tür için hayati önemde alan-
ları oluşturan ve yerküremizin yüzeyinin %30’nu 
kaplayan ormanlar, aynı zamanda önemli temiz 
hava/su kaynaklarını da barındırıyorlar. Yaklaşık 1,6 
milyar insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Ayrı-
ca hızla artan ormansızlaşmanın durdurulması ise 
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından 
kritik derecede önem taşıyor. Günümüzde yaşanan 
iklim değişikliğinin etkileri, küresel ölçekte yılda 
300 milyar ABD dolarına mal olmaktadır.

Diğer taraftan eşine benzerine rastlanmamış ölçek-
te toprak kirlenmesi, bozulması ve ekilebilir arazi 
kayıpları geçmişe göre %30-35 artmış durumda-
dır. Kuraklık ve çölleşme olayları da her yıl artarak, 
dünya genelinde 12 milyon hektarlık alan kaybına 
yol açıyor. Bu durumdan dünya yoksullarının yakla-
şık yüzde 75ʼi doğrudan etkileniyor. Bilinen hayvan 
ırklarının neredeyse %8’inin soyu tükenmiş, %22’si 
ise soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya-
dır. Örneğin nesilleri tehdit altında olan ve polenle-
rin taşınmasını sağlayan böcek ve diğer canlıların 
dünya gıda ekonomisine yılda 200 milyar ABD do-
ları katkı yaptığı tahmin ediliyor. 

Ortaya konulan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hede-
fi 15 ise dünya genelinde kısa vadede 2020 uzun 
vadede 2030 yılına kadar ormanlar, tarım alanları, 
meralar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi 
karasal ekosistemleri korumayı ve olabildiğince 
eski haline dönüştürmeyi hedefliyor.

Dünyada ve ülkemizde giderek artan kentleşme ve 
sanayileşme süreci karasal yaşam alanlarının hızla 
daralmasına neden olmakta ve ekolojik/çevresel 
bozulma üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. 
İşte tüm bu nedenlerle yerel yönetimlerin ve beledi-
yelerin de yerelde ekolojik ayak izinin küçülmesine 
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına 
yapacakları katkılar büyük önem taşımaktadır.

KARASAL 
YAŞAM
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KENT 
YÖNETİMİ VE 
STRATEJİK 
YAKLAŞIM İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZET
Sanayi devriminden bu yana, hızlı gelişen tekno-
loji, sanayileşme, göç, hızlı nüfus artışı, kuraklık, 
doğal afetler, küresel ısınma ve iklim değişikliği, 
hava kirliliği ve daha birçokları insan etkinlikleri 
ile ortaya çıkmıştır. Bu sorunların yol açtığı çev-
resel bozulmalar, ekolojik taşıma kapasitesinin 
ötesine geçerek yaşamı tehdit eder hale gelmiştir. 
1990’lardan başlayarak, yerkürenin yaşayabilme-
si ve yaşanabilir kalabilmesi için çalışmalar yürü-
tülmüş ve sürdürülebilir kalkınma kavramı geliş-
miştir. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği 

Dr. Aysun AKGÜN
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ile mücadele konusunda uzun yıllardır süregelen 
uluslararası görüşmeler, 2015 yılında 193 ülkenin 
katılımı ile gerçekleşen Paris İklim Konferansı’nda 
somut bir uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu konfe-
ransta, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 
Hedefleri belirlenmiş ve tüm dünyada bu gündem 
ve hedefler doğrultusunda çalışmalar başlamış-
tır. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda stratejik yaklaşımla kent 
yönetimi ve sürdürülebilir kentlere ulaşmak için 
uygulanması gereken temel ilkeleri değerlendir-
mektir.

ABSTRACT
Since the Industrial Revolution, fast developing 
technology, industrialization, immigration, rapid 
population growth, drought, natural disasters, 
global warming and climate change, air pollution 
and many more have emerged with human 
activities. Environmental degradation caused 
by these problems has gone beyond ecological 
carrying capacity and has become life threatening. 
Since the 1990s, studies have been carried out to 
ensure that the earth remains viable and livable 
and the concept of sustainable development 
has developed. The long-standing international 
negotiations on sustainable development and 
combating climate change have resulted in 
a concrete compromise at the Paris Climate 
Conference in 2015 with the participation of 193 
countries. In this conference, 2030 Sustainable 
Development Agenda and Goals have been 
determined and works have been started in line 
with these agendas and goals all over the world. 
The aim of this study is to evaluate the basic 
principles that should be applied in order to 
reach sustainable cities and urban management 
with a strategic approach in line with sustainable 
development goals.

Keywords: Sustainability, ecological carrying 
capacity, climate change, sustainable 
development, urban management, strategic 
planning. 

GİRİŞ
Sürdürülebilirlik, yirminci yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren artan nüfus ve hızla büyüyen kentler, 

sanayileşme, ortaya çıkan atıklar, hava kirliliği, sera 
gazı salınımı ve sonuç olarak ekosistemin taşıma 
kapasitesinin aşılması ile birlikte çeşitli boyutları ile 
birlikte tartışılan bir kavram olmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma, Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun (1987) “Ortak Geleceğimiz” 
başlıklı raporunda “Bugünün gereksinimlerini, 
gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini 
karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin 
karşılayan kalkınma” biçiminde tanımlanmıştır 
ve günümüzde en yaygın kabul gören tanımı 
da budur (1,2). Sürdürülebilirlik tartışmalarının 
başlamasından sonra özellikle iklim değişikliği ile 
mücadelede 1997 yılında düzenlenen BM Taraflar 
Konferansı’nda ortak duruş şekillenmiş, ancak 
2005’te Kyoto Protokolü ile yürürlüğe girmiştir. 
Sonraki dönüm noktası Birleşmiş Milletler 
tarafından 12 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen 
Paris İklim Konferansı olmuştur. Bu konferansta 
193 katılımcı ülke iklim değişikliği ile mücadele 
etmek konusunda ortak kararlar almış, 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ve Hedeflerini 
belirlemiştir (2). 

Bu çalışmanın amacı, 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine uygun stratejik yaklaşım ile 
sürdürülebilir kent yönetiminin değerlendirilmesidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Sürdürülebilirlik, düşünce tarzından eylem 
biçimine kadar yeniden yapılanmayı gerektiren 
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın özünde tüketim 
toplumunun dayatmalarından uzaklaşmak, günlük 
toplumsal yaşamdan başlayarak ekonomik, sosyal 
ve çevresel konularda bütüncül, küresel çapta 
ve evrensel değerler çerçevesinde uzlaşmacı, 
dayanışmacı ve yenilikçi çözümler için iş birliği 
ve dayanışma vardır. Sürdürülebilirlik söz konusu 
olduğunda, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar 
birbirinden ayrılamaz noktaya gelmektedir. 
Geçmişte yapılan çalışmalarda, her bir başlıktaki 
sorunların ayrı ayrı ele alındığı görülse de yakın 
zamanda bu üç boyutun Şekil 1’de gösterildiği 
gibi her birinin birbiri ile etkileşim halinde olduğu 
kabul görmüştür (3,4,5).

Kaynak: European Comission-In Depth Report: Indicators for Sustainable Cities, 2015: 7

Şekil 1. Sürdürülebilirlik Kavramının Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Boyutları ve 
Birbirleri ile İlişkisi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
GÖSTERGELERİ
Sürdürülebilir kalkınma için yapılan tanımlamalar 
kavramın ilk tartışılmaya başlandığı yıllarda muğ-
laklık taşısa da boyutları üzerinden yürütülen tar-
tışmalarda evrensel olarak kabul gören bazı temel 
göstergeler üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Örne-
ğin Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint) hesap-
lamaları, Çevresel Sürdürülebilirlik İndeksi (Envi-
ronmental Sustainaibility Index – ESI), Çevresel 

Performans İndeksi (Environmental Performance  
Index-EPI) çevresel sürdürülebilirlikte genel kabul 
görmüş göstergeler haline gelmiştir (6,7). Bunlar, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin mevcut durum-
larının değerlendirilmesi ve gelecek yıllar için sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerinin akılcı bir biçimde 
belirlenmesinde yol göstericidir. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komis-
yonu, sürdürülebilir kalkınma temel göstergeleri 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (6).
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Tablo 1 . Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları ve Göstergeleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALT KONUSU

1. Yoksulluk Gelir azlığı, sanitasyon, sağlıklı su kaynaklarına erişim, enerji kaynakları…

2. Yönetim Suç oranları, kamu hizmetlerinden eşit yararlanabilme…

3. Sağlık
Beş yaş altı çocuk ölüm hızı, doğumda beklenen yaşam süresi, temel sağlık 
hizmetlerine erişim oranı, aşılama, doğum kontrolü, tütün ve tütün ürünleri 
kullanımı, özkıyım…

4. Eğitim Okuryazarlık oranı, yaşam boyu öğrenme, temel eğitimden mezuniyet oranı…

5. Demografi Nüfus artış hızı, toplam doğum hızı, yaşlı nüfus, cinsiyet…

6. Doğal Afetler Doğal afet riski taşıyan alanlarda yaşayan nüfus oranı, doğal afetlerde yaşanan 
can ve mal kayıpları ile ilgili istatistikler…

7. Atmosfer CO2 emisyonları, sera gazları, hava kirliliği-kirletici konsantrasyonları…

8. Arazi Kullanımı Erozyon, çölleşme, ekilebilir tarım arazileri, gübre ve pestisit kullanımı verileri, 
orman arazileri…

9. Okyanuslar, Denizler ve Kıyı Bölgeler
Kıyı bölgelerde yaşayan nüfus yoğunluğu, deniz suyu kalitesi, balıkçılık (biyolojik 
ortamlarında balık stoklarının durumları), trofik durum indeksi, resifler ve deniz 
tabanı bitki örtüsü…

10. Tatlı Sular Kullanılan su kaynaklarının oranı, atık su arıtma durumu ve verimleri, sanayide 
su kullanımı yoğunluğu, yüzeysel sularda BOI…

11. Biyoçeşitlilik Koruma alanları, hassas alanlar, endemik türlerin varlığı, türlerde soy tükenme 
ve/veya (aşırı) çoğalma...

12. Ekonomik Gelişme Kişi başına düşen gayrisafi millî hasıla (GMSH), GNI katsayısı, enflasyon oranı, 
işsizlik oranı, yoksulluk oranı, kadın istihdamı…

13. Küresel Ekonomik Ortaklıklar İthal edilen ürünlerin yurt içi dağılımı, doğrudan yabancı yatırımcılar…

14. Üretim ve Tüketim Modelleri Yerli malı üretimi, üretimde enerji tüketimleri, yenilenebilir enerji kullanımının 
toplam enerji tüketimindeki payı, atık oluşumu ve yönetimleri…

Sürdürülebilirlik kavramının somut ve standart 
parametrelerle ölçülebilen ve sayısallaştırılabilir 
göstergeleri olması, sürdürülebilirliğin kıyaslana-
bilir olmasını sağladığı gibi, karar verme süreçle-
rinde de yol gösterici olacaktır.  

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BAĞLAMINDA YEREL 
YÖNETİMLERE DÜŞEN 
GÖREVLER
Sanayi devriminden bu yana hızlı gelişen sanayi, 
göç, hızlı nüfus artışı, doğal kaynaklardaki bozul-
malar, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu, 
hava kirliliği ve daha birçokları, insanoğlunun re-
fahını artırmaya yönelik çabaların sonucu olup 
aynı zamanda insanoğlunun yeryüzündeki sağlıklı 
yaşam olanaklarını da daraltmaktadır. Tüm bu so-
runlar, sanayi ve kentleşme ile doğmuş ve tersine 

özel olarak kentlerde yoğunlaşmış, kentlerde ya-
şayan tüm insanların sağlığını etkiler hale gelmiş-
tir.  Bu nedenle, ekolojik denge ve sürdürülebilirlik 
üzerinde önemli etkilere sahip olan kentlerin yö-
netimleri noktasında, sürdürülebilir kent politika-
larının oluşturulması ve bu politikalara uygun plan 
ve programlar çerçevesinde, küresel sürdürüle-
bilirlik gereksinimlerine uygun projelere odaklan-
mak yaşamsal önem taşımaktadır (8). 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sağlanma-
sı, ancak güçlü bir politika ve güçlü bir siyasal 
destek ile mümkün olacaktır. Bu konuda toplum 
bilincinin artırılması, desteğinin sağlanması ve 
toplumun tüm kesimlerinin harekete geçirilmesi-
nin sağlanması konusunda toplum lideri özelliği 
ile kent yöneticilerine çok özel ve önemli görev-
ler düşmektedir. Kent yöneticilerinin doğrudan o 
kentte yaşayanların evleri, okulları, ortak mekân-
ları, ulaşım araçları, sokakları aracılığı ile yaşam-

ları üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak çok 
güçlü etkilere sahiptir. Ekonomik ve çevresel bo-
yutundan farklı olarak, özellikle sürdürülebilirliğin 
sosyal boyutu göz önüne alındığında kent yöne-
ticilerinin tek tek bireylerden başlayarak sürdürü-
lebilir kentler yaratma konusunda oldukça önemli 
olanaklara sahip olduğu açıktır. 

SONUÇ YERİNE YEREL 
YÖNETİMLERE ÖNERİLER
Sürdürülebilir kentleşme anlayışı, sosyal, ekono-
mik ve çevresel kaynakların korunması ve iyileş-
tirilmesi temel ilkesi çerçevesinde, kentleşmenin 
etkilediği ve etkilendiği tüm unsurları, kentte ya-
şayanlarla birlikte dengeli, etkili ve katılımcı karar 
verme süreçlerini gerektirir.  Sürdürülebilirlik ça-
lışmalarına yerel yönetim kademelerinden temsil-
ciler, kentte yaşayanlar, STK temsilcileri, meslek 
odaları ve diğer tüm paydaşların bilerek ve gönül-
lülük ile katılımı, yönetsel süreçleri şeffaflaştıracak 

ve uygulamalarda kolaylık sağlayacaktır. Sürdürü-
lebilirlik ile ilgili uluslararası metinlerde “iyi yöneti-
şim” olarak karşılık bulan bu kavram, BM’ye göre 
“kentsel problemlere etkin çözümler üretilmesi 
konusunda hesap verebilir nitelikteki yerel yöne-
timlerin sivil halkla birlikte iş birliği içinde çalışma-
sı”dır. İyi yönetişimin temel özellikleri, sürdürüle-
bilirlik, eşitlik, yerellik, etkinlik, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik, sivil katılım, kentlilik ve güvenlik olarak 
sıralanmaktadır (9,10). Sürdürülebilirlik hedefleri-
ne ulaşmak için kentlerde iyi yönetişim en temel 
gerekliliktir ve önem verilmelidir. 

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda stratejik 
yaklaşımla kent yönetiminde uygulamaya dair bir-
kaç kilit konu ön plana çıkmaktadır. Kentler altya-
pı, su ve enerji temini gibi hizmetler ile ekonomik 
üretimlere kaynaklık ederken diğer yandan da bü-
yük miktarlarda atık ve kirletici merkezleri haline 
gelmektedir. Kaynakların doğru yönetilememesi, 
çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde etkili adım-
lar atılamaması, üretim ve tüketim ilişkilerindeki 

Yerel Yönetimlere Öneriler

uygulamaya dair birkaç kilit konu : 

Kentler … altyapı, su ve enerji temini gibi 
hizmetler ile ekonomik üretimlere kaynak 
sağlar… büyük miktarlarda atık ve kirletici 
merkezleri haline gelir

Kaynakların doğru yönetilememesi, çevre 
kirliliğinin önlenmesi yönünde etkili adımlar 
atılamaması, üretim ve tüketim 
ilişkilerindeki dengenin sağlanamaması 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirmeyi engellemektedir !!!!!!!



Sandıklı Konferansı 25-27 Ekim 2019

www.skb.gov.tr

“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”

74 75

dengenin sağlanamaması sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmeyi engellemektedir (9). 
Kaynakların doğru yönetilmesi için, eldeki verile-
rin güncel, doğru ve yeterli olup olmadığının ya-
nında kaynağın kullanımından sonra aldığı form 
ile komşu kenti / yaşam alanını nasıl etkilediği, 
döngüsel sistem yaklaşımı ile değerlendirilmelidir. 
Örneğin atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış 
suların, komşu kentte / yaşam alanında tarımsal 
amaçlı sulama suyu olarak kullanılıp kullanılama-
yacağı ya da kentlerde oluşan biyobozunur atık-
ların alternatif enerji üretim tesislerinde başka bir 
çevrime ham madde olarak dahil edilip edileme-
yeceği sorgulanmalıdır.  Sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için herhangi bir kentsel aktivite planlanır-
ken, yaratacağı atık sorunundan insan sağlığına 
etkilerine, arazi kullanımından eğitime kadar tüm 
hedefler ve göstergeler açısından irdelenmelidir. 
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, stratejik plan-
lara işlenmeli ve bu yöndeki çabalar ölçülmeli, 
izlenmeli ve kent yönetim sistemi ekolojik ve eko-
nomik olarak döngüsel sisteme evrilmesi yönün-
de çaba gösterilmelidir. 

Kentsel altyapı, kaynak akışları gözetilerek 
planlanmalı, kaynakların ve kentsel aktivitelerin 
çeşitliliği artırılmalıdır. Biyoçeşitlilik ve ekosis-
tem hizmetleri (hava, toprak, su vb.), kentsel ısı 
adası etkisi, yağmur suyu hasadı, ağaçlandır-
ma, kent peyzajı ve ormansızlaşma ile müca-
dele gibi birçok unsur ve strateji, bir yaşam ağı 
biçiminde değerlendirilmelidir.  Sadece kentsel 
altyapı ve ekosistem hizmetleri değil, bunlar 
yanında nüfusun, ekonominin, sağlığın, kentsel 
hareketlilik ve erişilebilirliğin, toplum yapısının, 
yasal düzenlemelerin, istihdamın ve eğitimin de 
dahil edileceği bir yaşam ağının, sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri doğrultusunda ve döngüsel 
bir yaklaşımla birbirleri ile ilişkisi içinde ele alın-
ması gereklidir. Böylece, kentin sürdürülebilir 
gelişimi için fırsatlar, engeller kolayca sapta-
nabilecektir. Kent yöneticilerinin politika geliş-
tirme ve karar verme süreçlerine hizmet eden 
bu tür bir yaklaşımla, kentsel sistemin iklim de-
ğişikliğine dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği de 
artacaktır. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin toplumun 
tüm kesimlerine tanıtılması, benimsetilmesi ve 
uygulamaya geçme konusunda yerel yöneticilere 
öncülük görevi düşmektedir. Sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerini gerçekleştirmek için finans mo-
dellerinin araştırılması, uluslararası hibe ve teşvik 
fonlarından yararlanmak üzere proje ve AR-GE 
ofislerinin kurulması, sürdürülebilir kentleşme ça-
lışmaları yapan dünya kentleri, sanayi kuruluşları 
ve üniversiteler ile diyalog halinde kalarak sektör-
ler arası iş birliğinin sağlanması yerel yönetimler 
tarafından atılması gereken değerli adımlardır. 

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE 
ÖNERİLER
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi kentler ve 
diğer dünya kentlerinde gerçekleştirilen iyi uy-
gulamaların, edinilen kazanımların ve sürdürüle-
bilir kentler konusunda yeni teknolojilerin takibi 
ve paylaşılması ile ortak akıl ve eylem zemininin 
oluşturulması sürdürülebilirlik hedeflerin ulaşmak 
açısından oldukça önemli görevlerdir. Üye kent-
lerden elde edilebilecek verilerin değerlendirilebi-
leceği çeşitli platformlar oluşturulması ve coğrafi 
/ kent bilgi sistemlerinin kullanılması sürdürüle-
bilirlik için stratejik bir yol olarak Birlik tarafından 
ele alınmalıdır.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, ulusal çevre mev-
zuatında yeni ve yürürlüğe girmek üzere olan, 
kamu projelerinin bölgesel ve ulusal düzeyde çev-
re, sağlık ve toplum etkilerinin değerlendirilmesini 
öngören Stratejik Etki Değerlendirmesi Yönetme-
liği’nin uygulanmasına da öncülük etmelidir. Üye 
kentlere bu konuda bilgilendirme eğitimlerinin 
sağlanması ve teknik yardım desteği verebilecek 
danışmanlık kurullarının oluşturulması, bu yasal 
sürecin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşıl-
ması yönünde güvenilir ve uygulanabilir çıktıları-
nın olması açısından önemli bir hizmet olacaktır. 

Kentleşme, çevre, sağlık ilişkisini ele alan Türki-
ye Sağlıklı Kentler Birliği, ülkemizde sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri, sürdürülebilir kent yaklaşım-
larının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 
farkındalık ve gelişim sağlanması açısından üst 

düzey bir rol üstlenmiştir. Yerel yönetimlerin sür-
dürülebilirlik okuryazarlığına katkı sağlayan Birlik, 
sürdürülebilirlik için belirlenecek stratejilere de 
ışık tutmalıdır. 
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Kaynakların doğru yönetilmesi için, eldeki
verilerin güncel, doğru ve yeterli olup
olmadığının yanında kaynağın kullanımından
sonra aldığı form ile komşu kenti / yaşam alanını
nasıl etkilediği, döngüsel sistem yaklaşımı ile
değerlendirilmelidir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için, herhangi bir
kentsel aktivite planlanırken, yaratacağı atık
sorunundan insan sağlığına etkilerine, arazi
kullanımından eğitime kadar tüm hedefler ve
göstergeler açısından irdelenmelidir.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, stratejik
planlara işlenmeli ve bu yöndeki çabalar
ölçülmeli, izlenmeli ve kent yönetim sistemi
ekolojik ve ekonomik olarak döngüsel sisteme
evrilmesi yönünde çaba gösterilmelidir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMADA
BURSA’NIN
VİZYONU

Anahtar Kelime: Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlıklı 
Kentler, Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kavramsal Çerçeve: Sürdürülebilir kalkınma; 
insan ile doğa arasında denge kurarak doğal 
kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihti-
yaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde 
bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını 
programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebi-
lir kalkınma; sosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal 
ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.

İçerik: Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Sür-
dürülebilir Kalkınma çerçevesinde yapılan yakla-
şım, plan, proje ve öneriler. 

Nalan FİDAN

1974 yılında Bursa’da doğan Nalan Fidan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ 
Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümünde, Kentleşme ve Çevre Sorunları üzerine 
tamamladı (1999).

Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığında yüksek şehir plancısı olarak 
çalıştı (1995). 2004-2010 yılları arasında DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Danışma 
Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı (2005-2014), 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu (2014-2019). 
1999’da başladığı WHO (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü vazifesini 
hâlen devam ettirmektedir.

2005’ten bugüne kadar tarihi kültürel miras ve koruma projeleri, kentsel tasarım ve 
kentsel dönüşüm projeleri, entegre katı atık yönetim planı, hafriyat yönetim planı, 
çevre koruma projeleri, alan yönetimi, gayrimenkul değerleme ve matematiksel 
modelleme üzerine çalıştı. Çeşitli ulusal (Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler 
Birliği) ve uluslararası (WHO, Eurocities, Unesco, AB projeleri) platformlarda 
faaliyetler yürüttü. Birçok ulusal yarışma projesinde jüri üyeliği yaptı. Evli ve 2 
çocuk annesidir.

Nalan FİDAN
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YEREL YÖNETİMLERE ÖNERİLER
1999 yılında “Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Ka-
sabalar Kampanyası Üstünlük Sertifikası” ödülünü 
alan ve “2020 Avrupa Yeşil Başkenti” unvanına da 
aday olan Bursa, sürdürülebilir kalkınma amacına 
yönelik sürdürdüğü ciddi çalışmalarla sürecin de-
vamını sağlamaya çalışmaktadır. Yapılan tüm bu 
çalışmalarla ‘Yeşil Bursa’ markasının temiz çevre 
ile perçinlenerek, daha yaşanabilir ve sürdürülebi-
lir bir şehrin geleceğe taşınması hedeflenmekte-
dir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı, 
Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Tarihi 
Şehirler ve Bölgeler Birliği, Avrupa Müzeler Formu, 
Eurocities gibi uluslararası ağlara da üyeliği bulu-
nan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir 
kalkınma için üye olduğu yerel ve ulusal ağlar içe-
risindeki liderliğini ve aktif katkılarını devam etti-
recek, yaptığı çalışmalar ile diğer şehirlere örnek 
olacaktır. 

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE 
ÖNERİLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın daha sağ-
lıklı ve sürdürülebilir gelişimi için, Sağlıklı Şehirler 
Projesi III. Faz’ına 2000 yılında üye olarak Türki-
ye’ye taşımış ve Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin ya-
yılmasına öncülük etmiş; IV., V. ve VI. fazlarda da 
üye olarak çalışmalarını sürdürmüş ve VII. Faz’da 
da üyeliğinin devam etmesi için gerekli çalışma-
ları yapmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005 
yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin oluşumun-
da görev alarak Türkiye’deki diğer kentler için de 
teşvik edici ve destekleyici rol üstlenmiştir. Sağlıklı 
Kentler Birliği tarafından Bursa gibi iyi örnekle-
rin tanıtılması amacıyla vaka çalışmaları/deneyim 
paylaşımı oturumları düzenlenebilir.  

PLAN-PROJE-UYGULAMALAR-
ÖNERİLER 
2030’a kadar herkes için özel önem gösteri-
lerek  yol güvenliğinin artırılması, başta toplu 
taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin gü-
venli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir 
ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin 
sağlanması:

2030 yılı hedef gözetilerek hazırlanan Bursa Ula-
şım Ana Planı ile ulaşımda yapılacak düzenleme-
lerle 54,06 km’lik mevcut raylı sistem hattının [Ha-
fif Raylı Sistem (HRS), Tramvay vb.] 114,4 km’ye 
günlük taşınan yolcu sayısının da 286 bin 803’ten 
1 milyon 322 bine ulaşması planlanmaktadır. Ken-
tin ulaşımıyla ilgili problemlerin 2023 ve 2035 viz-
yon projeleriyle çözülmesi planlanmaktadır.

2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel 
enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçü-
de artırılması: 

Bursa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi isteğiyle Türk Northel fir-
ması tarafından özel olarak üretilen Türkiye’nin 
%100 yerli ilk rüzgârgülleri, Bursa Mudanya’da 
kurulan santrale monte edilmiştir.

ERİŞİLEBİLİR TEMİZ ENERJİ 
7.2) 2030’A KADAR YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL ENERJİ 
KAYNAKLARI İÇİNDEKİ PAYININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILMASI

Güneş enerjisi, hidroelektrik, metan 
gazından enerji, arıtma çamuru 

yakma tesisinde enerji eldesi gibi 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Evsel atıksu çamurunu yakma 
tesisinden 2.5 MWh elektrik 

üretilmektedir. Tesiste 400 ton/gün 
çamur bertaraf edilmektedir.

Türk Northel firması 
tarafından özel 
olarak 
üretilen Türkiye’nin 
%100 yerli ilk rüzgar 
gülleri, Bursa 
Mudanya’da kurulan 
santrale monte 
edilmiştir.

Kaynak Kurulu Güç Toplamdaki %
Güneş 9,37 MW 0,3 %
Rüzgar 119,40 MW 4,2 %
Jeotermal 0,00 MW 0,0 %
Biyogaz 27,80 MW 1,0 %
HES 190,03 MW 6,7 %
Doğalgaz 2.271,37 MW 80,1 %
Kömür 210,00 MW 7,4 %
Diğer 9,00 MW 0,3 %

Rüzgâr enerji santrali haricinde güneş enerjisi, 
hidroelektrik, metan gazından enerji, arıtma ça-
muru yakma tesisinde enerji eldesi gibi çeşitli ça-
lışmalar yürütülmektedir. Evsel atık su çamurunu 
yakma tesisinden 2,5 MWh elektrik üretilmektedir. 
Tesiste 400 ton/gün çamur bertaraf edilmektedir. ARITMA ÇAMURU 

YAKMA TESİSİ-
Demirtaş

100 ton/gün kapasiteli 
2,5 mwh enerji üretimi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Batı Atıksu Arıtma 
GES (Güneş Enerji 

Santrali) Tesisi
Yıllık tahmini üretim: 180.000 

kWh

ARITMA ÇAMURU 
YAKMA TESİSİ-

Demirtaş
100 ton/gün kapasiteli 
2,5 mwh enerji üretimi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Batı Atıksu Arıtma 
GES (Güneş Enerji 

Santrali) Tesisi
Yıllık tahmini üretim: 180.000 

kWh

Metan gazından enerji eldesi tesisinde ise günlük 
3.000 ton atığın bertaraf edildiği Yenikent Düzenli 
Depolama Sahasında oluşan metan gazından 9,8 
MWh, İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Saha-
sında oluşan metan gazından ise 2,4 MWh elekt-
rik üretimi geçekleştirilmektedir.

Yenikent Katı Atık Depolama 
sahasında 

METAN GAZINDAN 
ENERJİ ELDESİ

Günlük 3000 ton atık
9,8 Mwh enerji

Yıllık 47 000 konutun 
ihtiyacına eşdeğer elektrik 
enerjisi üretimi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Atık su arıtma tesislerinde uygun alanlara ve su 
depolarının üstüne, spor tesislerine yerleştirilen 
güneş panelleri ile elektrik üretimi yapılmaktadır. 
Ayrıca su deposu girişleri ve isale hatları üzerinde 
hidroelektrik santraller kurulmaktadır.

BUSKİ SU DEPOLARINA YAPILAN 

HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 

2 farklı santralden (Dobruca
Arıtma Tesisi çıkışı ve 

Çekirge)
Yıllık tahmini üretim: 

9.000.000 kWh

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Santral Kurulu Güç
Uluabat HES 100 MW
Devecikonağı Barajı ve HES 28 MW
Egemen HES 20 MW
Boğazköy Barajı ve HES 10 MW
Akdere HES 7,48 MW
Suluköy HES 6,92 MW
Tüfekçikonağı HES 5,18 MW
Gözede 2 Regülatörü ve HES 4,00 MW
Gözede HES 2,40 MW
Mustafakemalpaşa Suuçtu HES 2,30 MW
Oylat HES 1,90 MW
İnegöl Cerrah HES 1,18 MW
İznik Dereköy HES 0,72 MW

2030’a kadar atık oluşumunun önleme, azalt-
ma, geri kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla 
önemli ölçüde azaltılması: 

Belediyemiz bünyesinde atık yönetimine yönelik 
yürütülen faaliyetler Sıfır Atık Projesi kapsamında 
hız kazanmıştır. Büyükşehir Belediyemizde çalı-
şan tüm personele ve temizlik personeline, Sıfır 
Atık Projesi’nin uygulanmasına yönelik eğitimler 
verilmiştir. Bununla birlikte Bursa Büyükşehir Be-
lediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Sıfır 
Atık Projesi kapsamında Yeşil Karne Protokolü 
imzalanmıştır. Bu protokol ile yaklaşık 50.000 öğ-
renciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı kapsamın-
da kentimizde oluşan katı atıkların geri kazanımı 
ve bertarafı amacıyla MBT (Mekanik Biyolojik İş-
lem Tesisi), ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt), düzenli 
depolama, sızıntı suyu arıtma ünitelerini ve bağlı 
birimleri içeren Entegre Katı Atık Geri Kazanım 
ve Bertaraf Tesisine yönelik çalışmalar devam et-
mektedir.

Yenikent Katı Atık Depolama 
sahasında 

METAN GAZINDAN 
ENERJİ ELDESİ

Günlük 3000 ton atık
9,8 Mwh enerji

Yıllık 47 000 konutun 
ihtiyacına eşdeğer elektrik 
enerjisi üretimi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
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Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı 
dahil olmak üzere madde bağımlılığının engel-
lenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi GADEM (Gençlik ve 
Aile Destek Merkezi) tarafından yürütülen alkol 
ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında; 
5.914 kişiye ulaşılmıştır. GADEM’de 522 danışan 
yakınına Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim 
verilmiştir.

İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin 
azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve er-
ken uyarı konularında eğitim, farkındalık oluş-
turma ile bireysel ve kurumsal kapasitenin ge-
liştirilmesi: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin 
kent üzerindeki etkileri ve alınabilecek tedbirler 
konusunda öncü çalışmalar başlatmış belediye-
lerden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinas-
yonunda başlatılan “Kentsel ve Kurumsal Karbon 
Ayak İzi Envanteri ile Bursa İklim Değişikliği Ey-
lem Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında, 
öncelikle sera gazı salım kaynakları belirlenerek 
toplanan veriler üzerinden kurumsal ve kent ölçe-
ğinde sera gazı envanteri oluşturulmuş, ardından 

tespit edilen salım kaynaklarının azaltılmasına 
yönelik yapılabilecek eylemleri içeren Bursa İklim 
Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır.

BURSA SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ve 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM PLANI-2017

BUSECAP’da, her sektörde ortaya 
koyulan azaltım önlemleri ile 
2030’a kadar % 22 daha az sera gazı 
salımı 
hedeflenmektedir.
Kişi başı salımlarda ise 2014 yılına göre 
2030’da yaklaşık %40’lik bir azaltım, 
Bu durumda kişi başı salımlar 2014 
yılına göre %40 azaltılarak 1,56 ton 
CO2/gün olması beklenmektedir. 

Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı (BİDEP) kap-
samında 2030 yılına kadar bisiklet kullanımının 
%0,5’den %2,5’e çıkarılması, Belediye araç fi-
losunun elektrikli araçlarla değiştirilerek örnek 
olunması, sokak aydınlatma sistemine PV enteg-
rasyonunun sağlanması, mevcut ticari ve kamu 
binalarında enerji etkin yenilemelerin sağlanması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının art-
tırılması, sanayide enerji etkin sistemlerin kulla-
nılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 
yönelik alınacak tedbirlerden bazılarını oluştur-
maktadır. 

2025’e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz 
atıkları ve besin maddesi kirliliğini de içerecek 
şekilde özellikle kara kökenli faaliyetlerden 
kaynaklanan kirliliğin, önlenmesi ve kayda de-
ğer miktarda azaltılması: 

Gemlik, Narlı bölgesinden Karacabey, Kurşunlu 
bölgesine kadarki sahil bandında her bölgede 
denize girilebilir sahil bantlarının oluşturulması, 
balıkçılığın ve doğal ortamların sürdürülebilir ola-
rak yaşatılması amacıyla yapılan kolektör hatları, 
terfi merkezleri ve atık su arıtma tesisleri ile deniz 
kirliliğinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Gemlik, Körfezi bölgesinde olan Gemlik, Küçük-
kumla, Kurşunlu ve Mudanya Atıksu Arıtma Te-
sisleri ve Derin Deniz Deşarjları ile sahillerde ve 
körfezdeki kirlilik azaltılmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden; sağlık ve 
refah, erişebilir temiz enerji, sürdürülebilir ulaşım, 
bilinçli üretim ve tüketim, geri kazanım, yenilene-
bilir enerji, iklim değişikliği, sudaki ve karadaki 
yaşam gibi konularında ürettiği plan, program ve 
projeler sunumda aktarılacaktır.

SUDAKİ YAŞAM 
14.1) 2025'e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz atıkları ve besin 
maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara kökenli faaliyetlerden 
kaynaklanan kirliliğin, önlenmesi ve kaydadeğer miktarda azaltılması

Gemlik Körfezi bölgesinde olan 
Gemlik, Küçükkumla, Kurşunlu ve 

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri ve 
Derin Deniz Deşarjları ile sahillerde 
ve körfezdeki kirlilik azaltmaktadır.

Bursa’da arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma 
tesislerinde arıtılan atıksu miktarı Şekil 5-12’de 

verilmektedir. Şekle göre 2016 yılı itibariyle BUSKİ 
tarafından arıtılan atıksuların % 81’i gelişmiş arıtma, 
%3,5’i biyolojik arıtma, %13,65’i fiziksel arıtma, % 

1,85’lik kısmı ise doğal arıtma ile arıtılmaktadır. 2018 
Ekim ayı itibariyle devreye alınan Mustafakemalpaşa, 
Gemlik, Kurşunlu, Mudanya vb. Atıksu Arıtma Tesisleri 

ile gelişmiş arıtmaya tabi tutulan atıksu miktarında 
artış olmuştur (BUSKİ, 2018b). 

SUDAKİ YAŞAM 
14.1) 2025'e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz atıkları ve besin 
maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara kökenli faaliyetlerden 
kaynaklanan kirliliğin, önlenmesi ve kaydadeğer miktarda azaltılması

Gemlik Körfezi bölgesinde olan 
Gemlik, Küçükkumla, Kurşunlu ve 

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri ve 
Derin Deniz Deşarjları ile sahillerde 
ve körfezdeki kirlilik azaltmaktadır.

Bursa’da arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma 
tesislerinde arıtılan atıksu miktarı Şekil 5-12’de 

verilmektedir. Şekle göre 2016 yılı itibariyle BUSKİ 
tarafından arıtılan atıksuların % 81’i gelişmiş arıtma, 
%3,5’i biyolojik arıtma, %13,65’i fiziksel arıtma, % 

1,85’lik kısmı ise doğal arıtma ile arıtılmaktadır. 2018 
Ekim ayı itibariyle devreye alınan Mustafakemalpaşa, 
Gemlik, Kurşunlu, Mudanya vb. Atıksu Arıtma Tesisleri 

ile gelişmiş arıtmaya tabi tutulan atıksu miktarında 
artış olmuştur (BUSKİ, 2018b). 
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MERAL AYDIN  

2004 yılında Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünden mezun oldu.

2011 İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı ile İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı ve 2016 
İzmir Kent Sağlık Profil Kitabı çalışmalarını hazırladı.  İzmir’de gerçekleştirilen 
2013 yılı DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Yıllık Ağ toplantısı çalışmalarında yer aldı. 
2016 yılı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlık çalışmasında görev aldı 2017-
2018 yıllarında yürütülen “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” 
projesinde proje uzmanı olarak görev aldı. Hazırlanmakta olan Yeşil Şehirler Eylem 
Planı hazırlık çalışmalarını yürüten kadroda görevli olan İngilizce ve Almanca bilen 
Aydın, yaklaşık 10 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği 
ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünde Biyolog kadrosunda çalışmalarına devam 
etmektedir.

ÖZET
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dirençli 
Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama 
Projesi”, “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında 
Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamın-
da hibe alan 37 projeden biridir. 15 Eylül 2017-14 
Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Projede yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, 
geliştirerek ve destekleyerek, iklim değişikliği ala-
nında dirençli bir kentsel alan yaratılması ama-
cıyla hedef grupların, paydaşların iklim değişikliği 
aksiyonu konusunda teknik kapasitelerini arttır-
mak, geliştirmek ve bilgi ve deneyimi yaymak he-
deflenmiştir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ DİRENÇLİ 
KENTLER İÇİN BİR 
ÇERÇEVE:  YEŞİL ODAKLI 
UYARLAMA PROJESİ

Meral AYDIN
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Projede, İzmir’de 2050-2100 yılları dönem ara-
lığında IPCC’nin 5. Raporunda belirtilen iklim 
senaryolarından orta iyimser (RCP 4.5) ve en kö-
tümser (RCP 8.5) iklim senaryolarına göre yerel 
veriler ile desteklenerek HadGEM-2 modeline 
göre 500 m çözünürlükte iklim modeli oluştu-
rulmuş; ortalama sıcaklık, toplam yağış, buhar-
laşma vb. meteorolojik değişkenlerinin değişim 
aralıkları ve ekstrem durumlar haritalanmıştır. 

İzmir iklim modeline göre 2050-2100 yılları dö-
nem aralığı için ortalama 1,6 °C sıcaklık artışı 
beklenmektedir. Pilot bölge olarak seçilen Bal-
çova ilçesinde arazi örtüsünde meydana gelen 
değişimler haritalanmış, 2050 yılı için arazi ör-
tüsü/arazi kullanım değişim modeli hazırlanmış 
ve kentsel yeşil altyapı sistemi haritalanmış, 
ekosistem servisleri hesaplanmıştır. Yapılan tüm 
haritalandırmalar sonucu İzmir’in iklim değişikli-
ğine uyum sağlayabilmesi için önerilerde bulu-
nulmuştur. 

Proje sonucunda iklim modeli, harita ve değer-
lendirmelerin yer aldığı “İklim Değişikliğine Di-
rençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyar-
lama Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı 
Bir Uyarlama Projesi’nde hazırlanan İzmir İklim 
Modeli; İzmir ilinde gerçekleştirilecek hizmet ve 
projelerde iklim değişikliğine dirençli olabilme-
miz için yol gösterici olacak ve hazırlanacak olan 
“İzmir İklim Eylem Planı” için altlık oluşturacak-
tır. İklim Eylem Planı ile kentin iklim değişikliğine 
uyumu ve direnç kazanması konusunda sürdü-
rülebilirlik sağlanacaktır.

Projenin bir diğer önemli amacı olan paydaş far-
kındalığının arttırılmasının sağlanması için Bü-
yükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, sivil toplum 
kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer 
ilgili kurumlardan katılımcılara yönelik iklim de-
ğişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve 
kentsel yeşil altyapı ile iklim değişikliği konula-
rında seminerler düzenlenmiştir. Pilot bölge Bal-
çova ilçesindeki ortaokul öğrencilerine kentsel 
ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim deği-
şikliğine uyum konularında eğitimler verilmiştir.

İZMİR	METROPOLITAN	
MUNICIPALITY	GREEN														
RE-VISION:	A	FRAMEWORK	FOR	
RESILIENT	CITIES	PROJECT	
Funded by the European Union “Green Re-vision: 
A Framework for Resilient Cities Project” is one 
of the 37 projects that receive a grant under the 
scope of the “Capacity Building Grant Program 
in the field of Climate Change in Turkey”. It was 
conducted between the dates of September 15, 
2017- March 14, 2019. In the project, by using, 
developing and supporting the potential of the 
Green infrastructure, it was aimed to increase 
the technical capacity of the target groups and 
stakeholders in climate change action and to dis-
seminate knowledge and experience in order to 
create a resilient urban area in the field of climate 
change. 

In the project, the climate model with 500 m reso-
lution according to HadGEM-2 model supported 
by local data according to the moderate optimis-
tic (RCP 4.5) and the most pessimistic (RCP 8.5) 
climate scenarios mentioned in IPCC’s 5th Report 
between 2050-2100 in İzmir was formed; range 
of meteorological variables including the average 
temperature, total precipitation, evaporation, etc. 
and extreme conditions were mapped.

According to the İzmir climate model, an avera-
ge temperature increase of 1.6 °C is expected for 
the 2050-2100 period. Land cover changes in the 
district of Balçova, which was selected as a pilot 
region, were mapped, land cover/land-use chan-
ge model was prepared for 2050, urban green 
infrastructure system was mapped, and ecosys-
tem services were calculated. As a result of all the 
mapping, recommendations were made for İzmir 
to adapt to climate change.

As a result of the project, “A Framework for Re-
silient Cities to Climate Change: Green Revision 
Guidebook”, which includes climate model, maps 
and evaluations, was prepared. 

The İzmir Climate Model prepared in “Green 
Re-vision: A Framework for Resilient Cities” Pro-
ject will be a guide for us to be resilient to Climate 
Change in the services and projects to be realized 

in İzmir and will form the basis for the “İzmir Cli-
mate Action Plan” to be prepared. The Climate 
Action Plan will ensure sustainability in terms of 
adaptation and resilience of the city to climate 
change.

In order to increase stakeholder awareness, whi-
ch is another important objective of the proje-
ct, seminars were organized on climate change 
impacts, climate change adaptation and urban 
green infrastructure and climate change for par-
ticipants from Metropolitan Municipality, district 
municipalities, non-governmental organizations, 
academicians, students, and other related institu-
tions. Secondary school students in Balçova, the 
pilot district, were trained on urban ecology, effe-
cts of climate change and adaptation to climate 
change.

Anahtar Sözcükler: İklim Değişikliği, Direnç-
li Kent, İklim Modeli, Yeşil Altyapı Sistemi, Arazi 
Değişimi Modeli, Ekosistem Servisleri.

Kavramsal Çerçeve:

13.1 Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili 
tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık 
ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü iki Avru-
pa Birliği projesinden biri olan, Avrupa Birliği ta-
rafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Mer-
kezi Finans ve İhale Birimi olan “Türkiye’de İklim 
Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında hibe desteği alan “Dirençli 
Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama 
Projesi” (Green ReVision: A Framework for Resi-
lient Cities) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülmüştür. Projenin amacı, yeşil altyapının po-
tansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleye-
rek, iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kent-
sel alan yaratılmasıdır. Bu çok önemli amaca, üç 
belirli amaç ve bunların neticesi olarak sonuçlar 
aracılığıyla ulaşılması planlanmaktadır. Kenti, iklim 
değişikliğine karşı daha dayanıklı bir şehir kılan bir 
çerçeve geliştirmek, teknik kapasiteyi arttırmak 
ve geliştirmek ve hedef grupların ve paydaşların 
kapasitelerini, iklim değişikliği aksiyonu konusun-
da geliştirmek, bilgi ve deneyimi yayarak iklim 

değişikliği konusunda toplum bilincini arttırmaktır. 
Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı kapsamın-
da desteklenen diğer proje ise URBAN GreenUP 
projesidir. Kent planlarının geliştirilmesi, uygulan-
ması ve tekrarlanması hedefiyle Avrupa ve Avru-
pa dışından bir grup partner kent ile birlikte iklim 
değişikliği etkilerinin azaltılması, hava kalitesinin 
iyileştirilmesi, su yönetiminin geliştirilmesi ve aynı 
zamanda yenilikçi doğa esaslı çözümler yoluyla 
kentlerin sürdürülebilirliğini arttırmayı amaçlamak-
tadır. Proje süresince uygulanacak doğa esaslı 
çözümler kent yaşamı ve altyapıları bakımından 
birbiri ile ilişkili ve tamamlayacak çeşitli konuları 
içeren dört ana kategoride gruplandırılmıştır; kent 
planlarının doğallaştırılması, su yönetimi çözümle-
ri, tekil yeşil altyapılar ve teknik olmayan uygula-
malardır. Yeşil bisiklet ve yaya rotaları, parklar ve 
kent tarımı tesisleri, akıllı toprak ve biyo-filtreleme 
kullanımı ve ayrıca sel/taşkın etkilerini azaltan ve 
sulama amaçlı kullanılabilen sürdürülebilir drenaj 
sistemleri planlanan uygulama örneklerindendir.

Yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda, Men-
deres Havza Atıksu Arıtma Tesisi’nde yılda 2 bin 
ton arıtma çamuru güneş enerjisiyle kurutularak 
doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı 
önlenmektedir. Harmandalı Düzenli Depolama Ala-
nı’nın rehabilitasyonu ve çöplerden elektrik enerji-
si üretilmesi amacıyla kurulması planlanan 15 MW 
enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisinin ihalesi 
tamamlanıp, çalışmalara başlanılmıştır. Belediye-
mizin ve iştiraklerinin mevcut binaları ve otopark 
alanları başta olmak üzere kullanılmayan alanla-
rı değerlendirerek çatı uygulamalı Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES) kurulma çalışmaları yürütülmek-
tedir. ESHOT’un Buca’daki atölye binalarının çatı-
larına ve Bayraklı ilçesindeki Ekrem Akurgal Yaşam 
Parkı içinde bulunan çok amaçlı spor salonu çatısı 
ve otopark alanına kurulan GES’ler elektrik üreti-
mine başlamıştır. Toplu ulaşımda %100 elektrikli 
20 otobüsün enerji ihtiyacı Belediyemizce kurulan 
GES’lerden sağlanmaktadır. Bu sayede fosil yakıt 
kullanımı ortadan kaldırılarak karbon salımı azal-
tıldığı gibi kullanılan enerji de yenilenebilir kaynak 
olan güneşten elde edilmektedir. (Elektrikli otobüs 
kullanımının çevresel sonuçları “http://www.eshot.
gov.tr/tr/CevreselSonuclar” adresinde bulunmak-
tadır.) 
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13.3 İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkile-
rinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum 
ve erken uyarı konularında eğitim, farkındalık 
oluşturma ile bireysel ve kurumsal kapasite-
nin geliştirilmesi

Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, yenile-
nebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin ko-
runması, iklim değişikliği, bilinçli enerji kullanımı 
ve enerji verimliliği gibi konularda toplumu ay-
dınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
başlatılan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ve Enerji Verimliliği” konulu eğitim 
projesi, 2015 yılından itibaren devam etmektedir. 
İzmir ilinin 30 ilçesinde 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğ-
rencilerine yönelik düzenlenen eğitimler kapsa-
mında 30.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı 
Uyarlama Projesi hedefleri kapsamında kapa-
site arttırma, farkındalık ve bilinçlendirme; yetiş-
kinlere yönelik ise kapasite geliştirme eğitimleri 
verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye-
ler, il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve di-
ğer ilgili kurumlardan katılımcılara yönelik “iklim 
değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve 
iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimle-
rin rolü” konularında verilen eğitim iki oturumda 
gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda iklim değişikli-
ği ile doğrudan ilgili teknik birimlere, ikinci otu-
rumda iklim değişikliğinden etkilenecek hassas 
gruplarla çalışan birimlere eğitim verilmiştir. Pilot 
bölge Balçova ilçesindeki ortaokul öğrencilerine 
yönelik farkındalığı arttırma eğitimlerinde “kent-
sel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim 
değişikliğine uyum” konularında eğitimler veril-
miştir.

13.a Anlamlı azaltım eylemleri ve uygulama-
da şeffaflık bağlamında gelişmekte olan ül-
kelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Yeşil 
İklim Fonu’nun sermaye oluşumunun bir an 
önce tamamlanmasıyla işler hale getirilmesi 
amacıyla 2020 yılı itibarıyla tüm kaynaklardan 
yıllık 100 milyar ABD dolarının ortaklaşa ha-
rekete geçirilmesi amacına yönelik Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
altında gelişmiş ülkelerce verilen taahhüdün 
yerine getirilmesi

Azaltım eylemleri konusunda; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, sağlıklı kentler yaratmak amacıyla 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanımı, çevrenin korunması, bilinçli enerji kul-
lanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi 
konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
Bu çalışmalar kapsamında sürdürülebilir enerji 
politikalarının uygulanmasında yerel yönetimle-
rin çabalarının desteklenmesi amacıyla dünyada 
7.500’ün üzerinde, Türkiye’de ise sadece 11 be-
lediyenin taraf olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ne 
(Covenant of Mayors-CoM) 2015 yılında taraf 
olmuş ve 2020 yılına kadar sera gazı salımını 
%20 azaltmayı taahhüt etmiştir. Meclis kararıy-
la Ağustos 2019’da sera gazı salımını 2030 yılına 
kadar %40 azaltmayı hedefleyerek taahhüdünü 
yenilemiştir. Temiz Enerji Eylem Planı’nı da içeren 
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SE-
CAP) hazırlanmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarını 
sistemli bir şekilde ele almasına yardımcı olmak 
üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Yeşil Şehirler Programı’nın bir parçasını oluşturan 
ve kentsel çevre sorunlarını kapsayıcı nitelikte ele 
alan “Yeşil Şehirler Eylem Planı (YŞEP)/Green Ci-
ties Action Plan (GCAP)’nın hazırlanması için ça-
lışmalar yürütülmektedir.

İÇERİK
1) İklim Değişikliği ve İzmir

Son yıllarda küresel ısınmanın yarattığı etkiler 
neticesinde; hava olaylarında şiddetli değişikli-
ler, sıcaklık artışları, yağış düzensizlikleri, doğal 
afetlerdeki artışlar gibi nedenler, iklim değişimi-
nin çok hızlı şekilde gerçekleştiğinin kanıtı haline 
geldi. 

Ekim 2018 IPCC Özel Raporu’na (SR15) göre; 
dünyanın sıcaklığı ortalama 1 oC artmış durum-
da. Sonuçlar aşırı hava olayları, kutup buzlarının 
erimesi şeklinde görülmekte. Sıcaklık artışını 1,5 
oC’nin altında tutmak için sera gazı salımları 2030 
yılına kadar %45 azaltılmalı; 2075’te insan kay-
naklı salımlar sıfırlanmalı; 2050’ye kadar enerji, 
arazi ve altyapıda (ulaşım ve binalar) hızlı bir dö-
nüşüm gereklidir.

Kentler, yeryüzünün sadece %2’sini kaplaması-
na rağmen dünya nüfusunun yarısı şehirlerde ya-
şamaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Programı, NASA ve IPCC raporlarına göre; kent-
ler dünya nüfusunun yarısından fazlasını (%54) 
(United Nations, 2014: 1) barındırıp, enerji tüke-
timinin %60-80’inden sorumludur (UN Habitat, 
2016: 16; Le Quéré, vd., 2013), CO2 emisyon-
larının 1/3’ünden sadece dünyanın en büyük 40 
kenti sorumludur (NASA, 2017). Dünyanın top-
rak alanlarının yaklaşık dörtte biri insan kaynaklı 
bozulmaya maruz kalmaktadır (IPCC,2019). 

2) İzmir Büyükşehir Belediyesinin               
Sürdürülebilirlik ve Çevre Uygulamaları 

Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda yüksek 
hassasiyetlere sahip olan İzmir, bu alanda örnek 
yatırımlar gerçekleştirmiş olup, aynı zamanda 
iklim değişikliğine uyum ve etkilerin azaltılması 
konusunda geleceğini düşünen politikalarını tüm 
şehir genelinde uygulamaktadır.

Bu projeler kapsamında yürütülen bazı çalışma-
lar sürdürülebilir enerji politikalarının uygulan-
masında yerel yönetimlerin çabalarının destek-
lenmesi amacıyla dünyada 7.700’ün üzerinde, 
Türkiye’de ise sadece 11 belediyenin taraf ol-
duğu Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of 
Mayors-CoM) 2015 yılında taraf olmuş ve 2020 
yılına kadar sera gazı salımını %20 azaltmayı ta-
ahhüt etmiştir. Ağustos 2019’da meclis kararıyla 
sera gazı salımını 2030’a kadar %40 azaltma ta-
ahhüdüyle yenilenmiştir.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP):

Belediyemizin sera gazı azaltma hedefine ulaş-
mak için öncelikle, İzmir sınırları içerisinde çıkan 
tüm sera gazlarını kapsayan Temel Salım Envan-
teri (BEI) ve salımların azaltılması için Sürdürüle-
bilir Enerji Eylem planı (SEAP) hazırlandı. Sürdü-
rülebilir Enerji Eylem Planı kapsamında Belediye 
hizmet binalarının enerji verimliliğini artırmak 
amacıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merke-
zi’ne yönelik enerji etüdü yapılıp gerekli düzen-
lemeleri içeren Enerji Etüt Raporu hazırlanmıştır. 
Belediyemizin hizmet alanlarında enerji verimli-
liğinin sağlanabilmesi amacıyla Enerji İzleme ve 
Yönetim Sistemi’nin kurulmasına yönelik hazırlık 

çalışmaları devam etmektedir. %40 salım azaltma 
taahhüdüyle birlikte Sürdürülebilir Enerji Eylem 
Planı güncellenecektir.

Güneş Enerji Santralleri (GES):

Belediyemizin ve iştiraklerinin mevcut binaları ve 
otopark alanları başta olmak üzere kullanılmayan 
alanları değerlendirerek çatı uygulamalı Güneş 
Enerjisi Santralleri (GES) kurulma çalışmaları yü-
rütülmektedir. ESHOT’un Buca’daki atölye bi-
nalarının çatılarına ve Bayraklı ilçesindeki Ekrem 
Akurgal Yaşam Parkı içinde bulunan çok amaç-
lı spor salonu çatısı ve otopark alanına kurulan 
GES’ler elektrik üretimine başlamıştır. Seyrek 
Köpek Barınağı çatı üstü GES uygulaması da ta-
mamlanıp, tesisten elektrik eldesine başlanmıştır. 
Ayrıca Belediye birimlerine ait 5 adet GES kuru-
lumuna yönelik proje başvuru süreçleri tamam-
lanmış olup bağlantı anlaşmaları yapılarak yapım 
ihalesine çıkılmıştır.

Toplu ulaşımda %100 elektrikli 20 otobüsün 
enerji ihtiyacı Belediyemizce kurulan GES’lerden 
sağlanmaktadır. Bu sayede fosil yakıt kullanımı 
ortadan kaldırılarak karbon salımı azaltıldığı gibi 
kullanılan enerji de yenilenebilir kaynak olan gü-
neşten elde edilmektedir.

Urban GreenUP Projesi:

Bir diğer önemli Avrupa Birliği Projesi; Avrupa 
Birliği’nin “HORIZON 2020-Akıllı Kentler ve Top-
luluklar Programı” çerçevesinde “doğa esaslı 
çözümler” geliştirilmesini hedefleyen Urban Gre-
en-Up Projesi’dir. Bu projeyle kentin kuzey bölge-
sinde ekolojik koridor oluşturularak, gelecekteki 
yeşil altyapı stratejisini şekillendirip kentin sürdü-
rülebilirliğini artırmak amaçlanmaktadır. Böylelikle 
kentlerdeki iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, 
kontrolsüz kentsel büyüme, sel-taşkın riski, gıda 
ve su güvenliği, biyoçeşitlilik kaybı, kentsel doğal 
ortamın bozulması, kirli/terkedilmiş/atıl kentsel 
alanların rehabilitasyonu gibi sorunların çözümü-
ne yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır. 

‘RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik 
Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme’ Projesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesinin AB HORİZON 
2020 programı kapsamında projelerinden biri de 
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RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stra-
tejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesi’dir. İzmir’in 
kuzeyinde Bergama, Kınık ve Dikili’yi içine alan 
Bakırçay Havzası’nın ekonomik ve sosyal gelişi-
mine katkı sağlayacak proje turizm, doğa ve kırsal 
kalkınma odaklı faaliyetlerle bölgenin ekonomik 
gelişimine katkıda bulunmayı ve kültürel mirasın 
korunmasını amaçlamaktadır.

Yeşil Şehirler Eylem Planı:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafın-
dan Yeşil Şehirler Programı kapsamında çevreci 
projelere ‘yeşil fonlar’ sağlanmaktadır. EBRD Yeşil 
Şehirler Eylem Planı’nı Türkiye’de ilk defa İzmir 
için başlatmıştır. Plan EBRD öncülüğünde ICLEI 
ve OECD çalışmalarına dayanan bir “Yeşil Şehirler 
Program Metodolojisi” izlenerek oluşturulacaktır. 
Projede ulaşım, enerji, binalar, sanayi, su kullanı-
mı, katı atık ve arazi kullanımı gibi insan kaynaklı 
zorlayıcı etkilerin hava, su, toprak, yeşil alanlar, 
biyoçeşitlilik ve iklim gibi çevresel durumlar üze-
rindeki etkileri incelenecek ve oluşan sorunların 
çözümlerine yönelik eylemler oluşturulacaktır. 
Projenin Mayıs 2020’de tamamlanması hedeflen-
mektedir. 

Diğer Uygulamalar:

Toplu ulaşımda %100 elektrikli 20 otobüsün 
enerji ihtiyacı Belediyemizce kurulan GES’lerden 
sağlanmaktadır. Bu sayede fosil yakıt kullanımı 
ortadan kaldırılarak karbon salımı azaltıldığı gibi 
kullanılan enerji de yenilenebilir kaynak olan gü-
neşten elde edilmektedir. 2020’ye kadar elektrikli 
otobüs filosunu, 400 adete çıkarma çalışmaları 
devam etmektedir.

Bisiklet Yolları: 34 istasyonda 500 bisiklet ve 
46 km kesintisiz bisiklet yolu ile karbon salımının 
azaltılmasına destek sağlanmaktadır.

Raylı Sistem: Yaklaşık iki yıldır kullanımda olan, 
Karşıyaka ve Konak olmak üzere iki ayrı güzer-
gahta işleyen tramvay hattıyla tüm raylı sistemler 
14 yılda 11 km’den 180 km’ye çıkmıştır. Karşıyaka 
tramvayı 8,8 km uzunluğunda ve 14 istasyona sa-
hip. 17 tramvay aracı çalışmaktadır. Konak tram-
vayı 12,8 km uzunluğunda, 19 istasyona sahip. 21 
tramvay aracı çalışmaktadır.2020 yılına kadar 125 
bin ton CO2e azaltımı hedeflenmiştir.

Ödüller:

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Akdeniz Ey-
lem Planı kapsamında, Akdeniz’e kıyısı olan şe-
hirlerin çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme ça-
balarını tanımak ve sürdürülebilir kalkınmalarını 
teşvik etmek amacıyla iki yılda bir ödül verilmesi 
planlanan ve 2017 yılında ilk defa düzenlenen 
Uluslararası “Çevre Dostu Şehir Ödülü”nü İzmir 
Büyükşehir Belediyesi kazanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım ve 
enerji projeleriyle, UITP tarafından verilen “Çev-
re ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü”nün yanı sıra, 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 2018 Yılı En İyi 
Uygulama Yarışması’nın “Sağlıklı Çevre” katego-
risinde de birincilik ödülüne layık görüldü.

3) Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil 
Odaklı Uyarlama Projesi

Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı 
Uyarlama Projesi’nin Amacı ve Hedefleri:

Yeryüzü sistemi, ormanlar gibi doğal, tarım alan-
ları gibi kültürel ve kentler gibi inşa edilmiş özel-
liklerin ayrı ayrı ya da bir arada bulunduğu pey-
zajlardan oluşur. İklim hem yeryüzünün fiziksel 
özelliklerinin hem de atmosfer kimyasının bir so-
nucudur. İnsan faaliyetleri ve yeryüzünü kullanma 
şekilleri, yeryüzünü ve iklimi etkiler ve onlardan 
etkilenir. İklim değişikliği ve bu değişikliğin ya-
ratacağı sonuçlara uyum sağlama stratejilerinin 
geliştirilmesi yeryüzü, iklim ve insan bileşenlerinin 
doğru şekilde analiz edilmesine bağlıdır.

İzmir kentini değişen iklim koşullarına karşı daha 
dayanıklı bir hale getirmek için konumsal bilgi 
teknolojileri (konumsal modeller, uzaktan algıla-
ma, CBS) kullanılarak kapsamlı analizler yapılmış 
ve yeşil altyapının potansiyeline dayalı iklim deği-
şikliğine dirençli bir kentsel alan yaratılması için 
öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kenti iklim 
değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirecek 
bir çerçeve geliştirmek, hedef grupların ve pay-
daşların iklim değişikliği aksiyonu konusundaki 
kapasitelerini geliştirmek, üretilen bilgi ve kazanı-
lan deneyimi yayarak iklim değişikliği konusunda 

toplum bilincini arttırmak projenin diğer hedef-
leri arasındadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı 
kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleş-
me makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan 
“Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite 
Geliştirme Hibe Programı” kapsamında destekle-
nen “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı 
Uyarlama Projesi (Green Re-vision: A Framework 
for the Resilient Cities)”, TR2013/0327.05.01-
02/099 sözleşme numarası ve 08/05/2017 tarih 
ve 97509404.301.05.435 sayılı Meclis kararı ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve 
Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ve Peyzaj Araştır-
maları Derneği (PAD) tarafından yürütülmüştür. 
Society For Urban Ecology (SURE) projeye işti-
rakçi olarak destek vermiştir. 

Bölüm 1: İklim Değişikliğine Uyum İçin Yeşil 
Altyapı İyi Uygulama Örnekleri

1.1 Yeşil Altyapı

Kavramsal Çerçeve: Yeşil altyapı, “geniş kap-
samlı ekosistem hizmetleri sunmak ve hem kırsal 
hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği ko-
rumak üzere tasarlanmış ve yönetilen diğer çev-
resel özelliklere sahip, yüksek kaliteli doğal ve yarı 
doğal alanların stratejik olarak planlanmış bir ağı” 
olarak tanımlanabilir. Daha detaylı bir tanımlama 
ile doğadan insana fayda sağlayan mekânsal bir 
yapı olarak kabul edilen yeşil altyapı, doğanın te-
miz hava ya da su gibi çok değerli ekosistem hiz-
metlerini sunma yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.

Şekil 1.1. Yeşil altyapı elemanları ve faydaları
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1.2 İyi Uygulama Örnekleri 

1.2.1 İspanya’nın Deneyimi: İspanya yeşil altya-
pı politikasının odak noktası, kapsamlı ve tutarlı 
bir ekolojik ağın geliştirilmesini teşvik etmek ye-
rine, mevcut korunan alanlar arasında bağlantıyı 
sağlayan önlemleri uygulamaktır. Yeşil altyapı, 
ekosistem hizmet sunumuna ilişkin birçok yasa 
da kabul edilmiştir.

1.2.2  İtalya’nın Deneyimi: İtalya yeşil altyapıyı 
daha çevreci bir ekonomi geliştirmek, biyoçeşitli-
liğin korunmasını güçlendirmek, doğal sermayeyi 
teşvik etmek ve geliştirmek için bir araç olarak 
görmektedir. Uygulamanın, doğal sermayeyi ko-
rumak, sürdürülebilir turizmi uygulamak ve gele-
neksel tarım ve sanayi biçimlerini uygulamak için 
çok önemli olan koruma altındaki alanlardan baş-
laması önerilmektedir. 

Bölüm 2: İklim Değişikliğinin Modellenmesi

İklim modelleri geniş alanları kaplayan modeller-
dir. İklim değişikliğine uyum kapsamında yerel 
çözümler geliştirmek için bu modellerin yerelde 
detaylandırılması (downscaling), yeryüzü sistemi 
üzerindeki örtünün (arazi örtüsü) dinamiklerinin 
modellenmesi, bu örtüden sağlanan ekosistem 
hizmetlerinin sayısallaştırılması gerekir. İklim de-
ğişikliğine üst düzeyde uyum, bu bilgilerin birleşi-
mine dayalı kılavuzlardan elde edilecek önerilerle 
mümkün olabilir. Bu nedenle iklim değişikliğine 
uyum kılavuzu oluşturmanın ilk aşaması olarak ik-
lim değişikliği İzmir yerelinde modellenmiştir.

2.1. Birleştirilmiş Modelleme Üzerine 
Çalışma Grubu (Working Group on Coupled 
Modelling-WGCM)

Birleştirilmiş Modelleme Üzerine Çalışma Grubu 
(Working Group on Coupled Modelling-WGC-
M)’nun geliştirdiği en önemli projelerden biri bir-
leştirilmiş model karşılaştırma projesidir [Coup-
led Model Intercomparison Project-(CMIP)]. Bu 
proje kapsamında üretilen veriler IPCC’nin 5. 
Değerlendirme Raporu’nda kullanılmıştır. CMIP 
tarafından geliştirilen modeller kaba çözünür-
lükte veri üreten (50-100 km) Genel Dolaşım/
İklim Modelleridir (GCM: General Circulation 
/ Climate Model). Mevcut atmosferik süreçler 
matematiksel ifadeler yoluyla tanımlanarak fi-
zik kurallarına dayalı olarak oluşturulmaktadır. 
Farklı çalışma grupları tarafından modeller ön-
ceden tanımlanmış belirli emisyon senaryolarını 
dikkate alarak geleceğe yönelik iklim tahminle-
rini üretmektedir. 

Proje kapsamında HadGEM2 serisinin en kap-
samlı versiyonu olan HadGEM2-ES kullanılmış-
tır.

Temsili Konsantrasyon Rotası Senaryoları (Rep-
resentative Concentration Pathways-RCPs) 5. 
Değerlendirme Raporu (AR5) için IPCC tarafın-
dan adapte edilen (yeryüzünün radyasyon den-
gesini bozan) emisyonlara ait konsantrasyon 
miktarları için oluşturulan senaryolardır. (Tablo 
2.1)

Tablo 2.1. Temsili konsantrasyon rotası senaryoları

Adı 
(RCP’s) 

Işınımsal 
Zorlama Zaman 

Işınımsal 
Zorlama 
Değişimi 

Konsantrasyonlar 
(CO2 eşdeğer) 

Emisyonlar 
(Kyoto Protokolü 

Sera Gazları) 

RCP 8.5 > 8.5 W/m2 2100’de Yükselme > ~1370 (2100’de) 2100’e kadar artış 
devam ediyor 

RCP 6.0 ~6.0 W/m2 2100 sonrası Hedefi geçmeden 
Stabilizasyon ~ 850 ppm (2100’de) Yüzyılın son 

çeyreğinde düşüş 

RCP 4.5 ~4.5 W/m2 2100 öncesi Hedefi geçmeden 
Stabilizasyon ~ 650 ppm (2100’de) Yüzyılın ortalarından 

itibaren düşüş 

RCP 2.6 ~3.0 W/m2 2100 öncesi 
3.0 W/m2 e 
ulaşmadan zirve 
ve düşüş 

Zirve ~ 490 ppm ve 
düşüş (2100’de) 

Yüzyılın ilk çeyreğinde 
düşüş 

2.2. Yöntem:

Projede, iklim projeksiyonu olarak CMIP5 (Coup-
led Model Intercomparison Project Phase 5) İzmir 
bölgesi için 2050-2100 dönemini kapsayacak şe-
kilde kullanılmıştır. İzmir’i içine alan bölgede, IPCC 
5. Değerlendirme Raporu’nda yer alan CMIP5 
projesinde de kullanılan HadGEM2-ES Küresel 
Dolaşım Modeline (GCM) ait RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryoları kullanılmıştır. Bölgesel ölçek küçültme 
yöntemi ile İzmir ve çevresini içeren çalışma ala-
nında, 2050-2100 yılları dönem aralığı için;

1. Aylık, mevsimsel ve yıllık ortalama sıcaklık,

2. Aylık, mevsimsel ve yıllık toplam yağış,

3. Yılın en soğuk üç ayı için ortalama sıcaklık,

4. Yılın en sıcak üç ayı için ortalama sıcaklık,

5. Yılın en kurak üç ayı için toplam yağış,

6. Yılın en ıslak üç ayı için toplam yağış,

7. Aylık buharlaşma,

8. Aylık ortalama toprak sıcaklığı,

9. Aylık toplam toprak nemi,

10. Aylık ortalama rüzgâr hızı,

11. Radyasyon projeksiyonları üretilmiştir.

Sonuçlar referans dönemine (1971-2000) ait yu-
karıda belirtilen 11 adet iklim değişkeni ile karşı-
laştırılarak farklar tespit edilmiştir. Mevcut istas-
yonlara ait gelecek değerler RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryolarına göre üretilerek 500 m çözünürlük-
te Avustralya Üniversitesi tarafından geliştirilen 
thin-plate smoothing spline modeli ile interpole 
edilerek grid formatında üretilmiştir.

Şekil 2.1. Ölçek küçültme genel yaklaşımı Şekil 2.2. İzmir ili ölçek küçültme yaklaşımı

Küresel iklim/yer sistemleri modellerinde çözünür-
lüğün yüzlerce kilometreyi bulması nedeniyle ölçek 
küçültme yöntemleri kullanılmaktadır. Ölçek küçült-
mesinde; uygulama pratiği ve küçük bölgelerdeki 
avantajları nedeniyle, karar destek aracı olan Statisti-
cal Downscaled Model (SDSM) seçilmiştir (Şekil 2.2).

Projede izlenen ölçek küçültme yöntemi SDSM 
yaklaşımına göre aşağıdaki gibidir (Şekil 2.3). 
SDSM en iyi, stokastik iklim üretici ve transfer 
fonksiyon yöntemlerinin bir karışımı olarak ta-
nımlanır.
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Şekil 2.3. Ölçek küçültme ile gelecek iklim 
senaryolarının oluşturulmasında yöntem 
şeması

Gözlem Verileri

Tahminde 
Kullanılacak 

Veriler

Kalibrasyon ve 
Doğrulama

Gelecek İklim
Senaryoları

Ölçek Küçültme
(SDSM)

Tahmin 
Edilecek Veriler

Tahmin 
Edilecek Veriler

HadGems2-ES
(RCP 4.5 ve 

RCP 8.5)

2.3. Bulgular:

Model doğrulaması ve yanlılık testleri için kulla-
nılan referans dönemi (1971-2000) verileri Şekil 
2.4’de belirtilen 14 adet meteoroloji istasyonun-
dan sağlanmıştır (Dikili, Manisa, İzmir Bölge, Çeş-
me, Kuşadası, Bergama, Aliağa, Foça, Bornova, 
Menemen, Salihli, Seferihisar, Ödemiş, Selçuk 
istasyonları). Mevcut istasyonlara ait gelecek 
değerler RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 
CMIP5 HadGEM2-ES Küresel Modelinden elde 
edilen verilerden yararlanılmıştır. Şekil 2.5’de bu 
verilerin coğrafi kapsamı görülmektedir.

Şekil 2.4. Proje kapsamında kullanılan iklim 
istasyonlarının konumu

Şekil 2.5. Herhangi bir günün HadGEM2-ES küresel 
modelinden örnek ortalama sıcaklık verisi

2.3.1. 1971-2000 ile 2050-2100 Dönemleri RCP 
4.5 ve RCP 8.5 İklim Değişikliği Senaryoları 
İçin Meteorolojik Parametrelerin Mevsimsel 
Değişimleri

İzmir ili ve çevresi için 1971-2000 dönemleri ve 
2050-2100 dönemleri için orta iyimser RCP 4.5 ve 
en kötümser RCP 8.5 iklim senaryoları için ortalama 
sıcaklık, toplam yağış, buharlaşma, ortalama top-
rak sıcaklığı, ortalama toprak nemi, ortalama rüz-
gâr hızı, radyasyon, en soğuk/en sıcak üç ayı için 
ortalama sıcaklık ve en kurak/en ıslak üç ayı için 
toplam yağış değişkenlerinin değişim aralıkları ha-
ritalanmıştır. 

2.3.1.1. Ortalama Sıcaklık:

Şekil 2.6. İzmir ili güncel dönem (1971-2000) ile 
gelecek dönem (2050-2100 yılları RCP4.5 senaryosu) 
yıllık ortalama sıcaklık verilerinin değişimleri

RCP 4.5 senaryosuna göre 2050-2100 yılları dönem 
aralığı için ‘alçak kısımlarda’ sıcaklık artışı beklenirken, 
‘yüksek kesimlerde’ kış aylarındaki fazla soğumadan 
dolayı yıllık düzeyde bir düşüş görülmektedir.

Şekil 2.7. İzmir ili güncel dönem (1971-2000) ile 
gelecek dönem (2050-2100 yılları RCP8.5 senaryosu) 
yıllık ortalama sıcaklık verilerinin değişimleri

RCP 8.5 senaryosuna göre ise ‘denize yakın 
bölgelerde ve alçak kesimlerde’ ortalama 
sıcaklıkta yüksek artış beklenirken, yüksekliği 
‘1500 m üzerindeki alanlarda’ yıllık ortalamada bir 
azalış beklenmektedir

2.3.1.2. Toplam Yağış:

Şekil 2.8. İzmir ili güncel dönem (1971-2000) ile 
gelecek dönem (2050-2100 yılları RCP4.5 senaryosu) 
yıllık toplam yağış verilerinin değişimi

RCP 4.5 senaryosuna göre 2050-2100 yılları 
dönem aralığı için yağışlarda genel olarak bir artış 
beklenmektedir. En yüksek oransal artış, İzmir 
Körfezi çevresinde, Bergama-Dikili ilçelerinde ve 
Ödemiş Beydağ bölgelerinde görülmektedir.

Şekil 2.9. İzmir ili güncel dönem (1971-2000) ile 
gelecek dönem (2050-2100 yılları RCP8.5 senaryosu) 
yıllık toplam yağış verilerinin değişimi

RCP 8.5 senaryosuna göre ise İzmir ili genelinde 
bir azalış görülürken, en fazla oransal azalışın 
Bergama bölgesinde olacağı görülmektedir.
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Şekil 2.10. İzmir İklim Modeli

Bölüm 3: Pilot Bölge Balçova’ya Yönelik 
Uygulamalar

Bölüm 3.1: Arazi Örtüsünün Değişiminin 
Modellenmesi

Arazi örtüsünde meydana gelen değişimlerin 
bilinmesi ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel 
değişimlerin tahmin edilmesi, iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine karşı hazırlık yapmak ve 
değişen iklim koşullarına uyum sağlamayı 
kolaylaştıracak stratejiler geliştirmek için çok 
önemlidir. Bu projede pilot bölge olan Balçova’daki 
arazi örtüsünde geçmişten bugüne (1955-1965 
ve 2015-2017 tarih aralıklarında) meydana gelen 
değişimler haritalanarak 2050 yılı için arazi örtüsü/
arazi kullanım değişimi modeli oluşturulmuştur.

Arazi örtüsü, yeryüzünü örten canlı (ormanlar, 
tarım alanları gibi) ve cansız (yapı alanları gibi) 
özelliklerin tamamını ifade eden genel bir terim-
dir. Alan kullanımı ise bu örtü üzerinde meydana 
gelen insan faaliyetleridir. İklimsel özellikler ve bu 

1963 ve 2016 yılları Balçova ilçesi arazi örtüsü/ 
arazi kullanımı 6 sınıfta incelenmiştir. Bunlar (1) 
Yapı Alanları, (2) Açık Tarım Arazisi (Ekili ve Diki-
li), (3) Doğal Vejetasyon, (4) Zeytinlikler, (5) Çıplak 
Alanlar, (6) Su Yüzeyleri.

Balçova ilçesinin arazi örtüsü ile ilgili yapılan ça-
lışmalarda, ilçede 1963 yılındaki yaygın arazi örtü-
sü tiplerinin güneydeki orman sahaları ile kuzeyde 

kıyı boyunca bulunan tarım alanları olduğu görül-
müştür. Balçova merkezde yapılaşmış bir bölge 
ve bu bölge ile ilişkili tarım alanlarına sahiptir. Kıyı-
da lagün sisteminin bir parçası olan sulak alanlar 
yer almaktadır. Kıyıda yaygın halde bulunan tarım 
alanları arasındaki yapılaşmış alanlar, az sayıda 
bireysel yapı biriminin bir araya gelmesiyle oluş-
muş küçük parçalar halinde görülmektedir.

özelliklerdeki değişimlerinden kaynaklanan so-
nuçlarla yeryüzünün ilk etkileşimi arazi örtüsünde 
gerçekleşir. Arazi örtüsü, iklimsel özellikleri ya da 
bu özelliklerden doğan sonuçları etkiler. Bu ne-
denlerle arazi örtüsü iklimi etkiler ve ondan etki-
lenir. Dolayısıyla iklim değişikliği ve bu kapsam-
daki çalışmalarda arazi örtüsü ve onun değişimi, 
anahtardır.

Peyzajlar farklı arazi örtüsü tiplerinin bir araya 
gelmesinden oluşur. Her arazi örtüsü tipinin yeşil 
altyapı bakımından sağladığı hizmetler birbirin-
den farklı olduğundan bu özelliklerin miktarı ve 
dağılımı iklim değişikliğinin sonuçlarını anlamada 
ve olumsuz etkilerine karşı önlemler geliştirmede 
anahtar öneme sahiptir. Bu nedenlerle projede 
pilot bölgede arazi örtüsü haritalanmış, mevcut 
eğilimler dikkate alınarak gelecek eğilimleri mo-
dellenmiştir. Bu kapsamda arazi örtüsünün gün-
cel kompozisyonu ve yersel dağılım özellikleri 
belirlenmiştir. Bu bilgi ışığında iklim değişikliği ile 
ilgili tartışma ve öneriler geliştirilmiştir.

Şekil 3.1. Balçova ilçesi arazi örtüsü/alan 
kullanımları (1963 yılı) 

Şekil 3.2. Balçova ilçesi arazi örtüsü/alan 
kullanımları (2016 yılı)
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3.2. Balçova İlçesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı 
Değişimleri (1963 ve 2016 yılı)

3.2.1. Yöntem ve Kullanılan Veriler

Önceki tarih (1963) ve sonraki tarih (2016) 
olarak kodlanan arazi örtüsü haritaları üst üste 
çakıştırılmış ve haritadaki tüm konumlar karşılıklı 
olarak eşleştirilmiştir. Karşılaştırmalar, daha önce 
belirtilen 6 sınıfın birbirleri ile ilişkisine dayalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılındaki en belirgin değişimlerden biri, 
kıyıdaki tarım alanları üzerinde meydana gelen ve 
yapılaşmadan kaynaklanan değişimlerdir. Bunun 
yanı sıra, kıyıda deniz dolgusu ile kazanılan alanlar 
nedeniyle de önemli değişimler meydana gelmiştir.

Şekil 3.3. 1963-2016 yılları arası arazi örtüsü/alan 
kullanımı değişimleri

3.3. 2050 Yılı İçin Arazi Örtüsü/Arazi Kullanım 
Değişimi Modeli

2050 yılı için arazi örtüsü/arazi kullanımı ve 
bunun değişiminin yersel dağılımları hücresel 
özişleme temelli yaklaşımlarla tahmin edilmiştir. 
Bu süreçte, dönüşüm olasılıkları ve dönüşüm 
alanlarına dayalı tahminler CA Markov Modeli 
kullanılarak geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasında 
kullanılan girdiler, alanın mevcut arazi örtüsü 
özelliklerinin durumuna ait yersel bilgi ve alan 
kullanım uygunluklarına ait harita setleridir. Model 
34 döngü (iterasyon) ve bir yersel filtre kullanılarak 
çalıştırılmıştır.

Model sonuçları iki farklı senaryoyu temsil eden 
veriler kullanılarak üretilmiştir. 

Senaryo 1, Mevcut Durum: Mevcut mevzuattaki 
koruma ile ilgili düzenlemelerin (Örneğin 5403 

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu) 
değişmeden kaldığı durum.

Senaryo 2, Zayıf Koruma: Mevzuattaki koruma 
statülerinin değiştirildiği veya kaldırıldığı durum 
senaryolar verimli tarım toprakları ve bu toprak-
ların yapılaşmadan korunma düzeyine odaklan-
maktadır. Bu senaryolarla ilgili verilerin hazırlan-
masında arazi örtüsü, eğim, bakı, yerleşimlere 
olan mesafe, yola olan mesafe şeklinde paramet-
reler kullanılmıştır. Söz konusu parametreler kulla-
nılarak üretilen 2050 yılı tahmin haritaları Şekil 3.4 
ve 3.5’de verilmiştir.

Şekil 3.4. 2050 yılı tahmin görüntüsü (Senaryo 1) 

Şekil 3.5. 2050 yılı tahmin görüntüsü (Senaryo 2)

Her iki tahmin görüntüsünde de görüldüğü gibi, 
alanın kuzeybatı kesiminde deniz kıyısında sınırlı 
bir yapılaşma tahmini bulunmaktadır. Daha yaygın 
bir gelişme güney yönünde beklenmektedir. 
Mevcut ve tahmin edilen gelişimin karşılaştırması 
Şekil 3.6’da verilmiştir.

Şekil 3.6. Kentsel yapı alanlarının mevcut durumu 
(koyu kahverengi) ve gelişmenin beklendiği (açık 
kahverengi alanlar) (Üst: Senaryo 1; Alt: Senaryo 
2)

3.4. İzmir İli Balçova İlçesi İçin Kentsel Yeşil 
Altyapı Sistemi

Şekil 3.7. Balçova ilçesi yeşil altyapı sistemi (2016)

Balçova ilçesi yeşil altyapı sistemi haritalanmış-
tır. Haritalamada kullanılan 14 sınıf şunlardır: Yapı 
alanları, açık tarım arazisi (ekili ve dikili), doğal ve-
jetasyon, zeytinlikler, çıplak alanlar, parklar, şahıs 
ve kurum bahçeleri, mezarlıklar, spor alanları, re-
füjler, bitkilendirilmiş şeritler, akarsu koridorları, su 
kanalları, dereler ve diğer su yüzeyleri.

Balçova ilçesi kentsel yeşil altyapı sisteminin 
kompozisyon ve konfigürasyonu (a) Sınıfın peyza-
ja oranı, (b) En büyük parça indisi, (c) Çevre-alan 
oranı, (d) İlgili kapsayıcı daire, (e) En yakın komşu 
mesafesi, (f) Benzer komşuluklar oranı gibi metrik 
değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. 

Yeşil Altyapı Sisteminin Özellikleri

• Yeşil altyapı, bir ekosistemin bitkisel özellikleri-
nin bir ifadesi olarak kabul edilebilir. 

• Yeşil altyapı, sıcaklık, yağış miktarı ve rejimi 
gibi iklimsel özellikler ile ilgili olduğu kadar de-
ğişen iklim koşulları ile de doğrudan ilişkili bir 
kavramdır.

• Biyokütlenin tutulması, yüzey akışının düzen-
lenmesi ve yaşam konforu ile ilgili diğer hiz-
metlerin sağlanması için güçlü bir yeşil altyapı 
gereklidir.
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• Yeşil altyapı ile ilgili bir envanter (bir bölgedeki 
bitkisel özelliklerin miktarı ve niteliği) iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum 
sağlamada geliştirilecek stratejiler için ilk 
aşamadır.

• Yeşil altyapı haritası, bu envantere ait yersel 
bilgiyi içerir.

• Ancak yeşil altyapıyı oluşturan özelliklerin 
dağılımı, şekil ve büyüklükleri gibi özellikler 
de mekânsal öneriler geliştirmede eşit 
derecede önemlidir. Bu nedenle, çeşitli 
metriklerin hesaplanmasından elde edilen 
bilgi iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum 
stratejilerinin geliştirilmesinde yol göstericidir.

Bölüm 4: Ekosistem Servislerinin  
Hesaplanması ve Haritalanması

• Doğal ya da yarı doğal alanları içeren kentsel 
yeşil alanlar sahip olduğu ekolojik sistemler 
nedeniyle insanlara ve diğer canlılara birçok 
fayda sağlar (MEA, 2005). Ekosistem servisleri 
kent ekolojisini iyileştirir, kentin yaşam ve çevre 
kalitesini arttırır. Yeşil alanların sağladığı eko-
sistem servisleri bu alanların fiziksel ve ekolojik 
niteliklerine bağlı olarak değişir.

• Düzenleyici ekosistem servisleri; ekosistem-
lerde gerçekleşen doğal süreçler sonucunda 
ortaya çıkan, iklim düzenleme, sel ve taşkın 
önleme, erozyon kontrolü, toprak ve kalitesini 
iyileştirme, suyu filtre etme, tozlaşma, hastalık 
ve zararlıları kontrol etme, gürültü önleme gibi 
kent ekolojisine doğrudan katkı sağlayan ya-
rarlardır (MEA, 2005).

• Bitkiler yağış suyunun hızını yavaşlatır, sel ve 
taşkın ve erozyon oluşumuna engel olur. Bitki 
örtüsü sayesinde su, bitki kökleri ve toprak kat-
manları arasında filtre edilerek süzülür, yüzey 
ve yüzey altı su kaynakları beslenir. Bitkilerle 
kaplı yeşil alanlar, üzerinde bitki örtüsü bulun-
mayan alanlardan daha yüksek yağış suyu tut-
ma kapasitesine sahiptir. Geçirimsiz yüzeyler 
nedeniyle toprağa sızamayan yağış suyu yüzey 
akışa geçer ve sel meydana gelir. 

• Ağaçlar fotosentez sırasında atmosferden 
CO2’i alarak gövdelerinde karbon olarak de-

polar. Bitkiler ayrıca yapraklarıyla havada gaz 
ve partikül halinde bulunan kirleticileri tutma 
yeteneğine sahiptir (Madureira ve ark., 2015; 
Nowak ve ark., 2013).

• Projede Balçova ilçesindeki kentsel yeşil alan-
ların yağış suyu, karbon ve karbondioksit tut-
ma ile hava temizleme kapasitesi matematiksel 
yöntemler kullanılarak hesaplanmış ve harita-
lanmıştır.  

• Balçova ilçesindeki yeşil alanlarda tutulabi-
lecek, yüzey akışa geçen yağış suyu miktarı 
1430415.16 m³, bu alanlardaki ağaç ve ağaç-
çıklar tarafından tutulan karbon miktarı 4973.87 
t/yıl (0.24 kg/m²/yıl), ve atmosferden uzaklaştı-
rılan kirletici miktarı 21.81 t/yıl (1.62 gr/m²/yıl) 
olarak hesaplanmıştır. Ekosistem servislerinin 
kentsel gelişme alanları içinde dengeli bir dağı-
lım göstermediği, farklı karakterdeki yeşil alan-
lardan doğal vejetasyon örtüsüyle kaplı alanla-
rın düzenleyici ekosistem servisleri açısından 
yüksek potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. 
Bunu sırasıyla ekili ve dikili tarım alanları, kurum 
ve şahıs bahçeleri, refüjler, bitkilendirilmiş şerit-
ler ve parklar izlemektedir. Yeşil alanlar içinde 
küçük bir orana sahip olan parkların karbon 
ve kirletici tutma potansiyelleri diğer yeşil alan 
tiplerine göre düşük, bu alanlardaki geçirimsiz 
yüzeylerin fazla olması nedeniyle yüzey akışa 
geçen yağış suyunu tutma kapasitesi yüksek-
tir. Bulgular ağaç varlığı ve taç örtüsü miktarı 
arttıkça, yeşil alanların sağladığı ekosistem ser-
vislerinin miktarının arttığını göstermiştir.  

• Kentsel yeşil alanların sağladığı ekosistem ser-
vislerini arttırmak, Balçova ilçesini ve İzmir ken-
tini iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getir-
mek amacıyla yeşil alanların yönetimine ilişkin 
öneriler geliştirilmiştir.

4.1. İzmir İli Balçova İlçesi Kentsel Yeşil Alanla-
rının Yüzey Akışa Geçen Yağış Suyunu Tutma 
Kapasitesinin Hesaplanması ve Haritalanması

Yeşil alanların sağladığı düzenleyici ekosistem 
servislerinden yağış suyu tutma, bu alanların yü-
zey akışa geçen suyu yağış suyunu tutarak yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarına iletme kapasitesi 
olarak tanımlanır ve yeryüzündeki su döngüsünün 

sağlanması için ekolojik açıdan büyük önem taşır.

Balçova ilçesinde yüzey akışa geçen yağış suyu 
miktarı 2014313.28 m3 olarak hesaplanmıştır. 
Bu su, toprak doygunluğa ulaştıktan sonra top-
rak tarafından tutulamayan ve yüzey akışa geçen 
su miktarıdır. Doğal vejetasyonla kaplı alanlar 
911306.43 m3 (0.09 m3/m2) ilçede en yüksek ya-
ğış suyu tutma potansiyeline sahiptir. Bunun ne-
deni doğal alanların ilçede alansal büyüklük açı-
dan en geniş arazi örtüsü olması ve yüksek eğimli 
yamaçlar üzerinde bulunmasıdır. Doğal alanları 
672072.33 m3 (0.12 m3/m2) ile büyük ölçüde asfalt 
ve beton gibi geçirimsiz yüzeylerle kaplı olan yapı 
alanları izlemektedir.

Ağırlıklı olarak otoyol ile kıyı arasında bulunan 
ekili ve dikili tarım arazilerinin yağış suyu tutma 
potansiyeli 275378.60 m3 (0.07 m3/m2) tür. Tarım 
arazileri ayrıca metrekarede yüzey akışa geçen su 
açısından en düşük değere sahip arazi kullanım 
tipidir. İlçedeki parklarda yüzey akışa geçen ya-
ğış suyu 116243.03 m3 (0.10 m3/m2)’tür. Şahıs ve 
kurum bahçelerinde yüzey akışa geçen su mikta-
rı 58570.66 m3 (0.10 m3/m2), bu değerin yaklaşık 
yarısı kadardır. Yol kenarlarında bulunan refüjler 
41733.74 m3, bitkilendirilmiş şeritler ise 6474.17 
m3 (0.10 m3/m2) yağış suyu tutma potansiyeline 
sahiptir. 

Şekil 4.  1. Balçova ilçesinde yüzey akışa geçen 
yağış suyu (m3)

4.2. İzmir İli Balçova İlçesindeki Kentsel Yeşil 
Alanlarda Bulunan Bitki Örtüsünün CO2 Tutma 
Kapasitesinin (ton/ha) Hesaplanması ve Hari-
talanması

Fotosentez sırasında karbon içeren moleküller 
üretilir (Atalay, 2015). Odunsu bitkiler büyüme 
süreçlerinde atmosferdeki karbonu tutma ve de-
polama yeteneğine sahiptir (Nowak 1993; Bryne 
and Black, 2003). Ağaçların atmosferdeki karbo-
nu fotosentez sürecinde kullanması karbon tutma 
(carbon sequestration), karbonu yaprak, dal, sür-
gün ve kök gibi canlı biyokütlede biriktirmesi kar-
bon depolama (carbon storage) olarak tanımlanır. 
Geniş taç yapısına sahip boylu ağaçlarca bir yılda 
tutulan karbon miktarı küçük taç yapısına sahip 
kısa boylu ağaçlarca tutulan karbon miktarından 
fazladır (Nowak ve ark., 2012).

Arazi çalışmalarıyla bakım ve yönetimi İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesinin 
yetki ve sorumluluğu altında bulunan park, spor 
alanı, refüj ve bitkilendirilmiş alan vb. yeşil alan-
lardaki ağaç ve ağaççıkların envanterleri çıkar-
tılmış, diğer alanlardaki ağaç ve ağaççıklar için 
örnekleme yapılarak bitki örtüsünün özelikleri be-
lirlenmiştir. Taç örtüsü yoğunluğu (ağaç kapalılık 
yüzdesi) 2016 tarihli Pleiades uydu görüntüsünün 
yorumlanması ve arazi gözlemlerindeki taç örtüsü 
ölçümleriyle belirlenmiştir. 

Balçova ilçesindeki yeşil alanlarda tutulan karbon 
miktarı 4973.87 t/yıl (0.24 kg/m2/yıl) olarak hesap-
lanmıştır. Doğal vejetasyonla kaplı alanlar 4323.73 
t/yıl ile ilçede en yüksek karbon tutma potansiye-
line sahip yeşil alanlardır. Bunu 366.29 t/yıl (0.10 
kg/m2/yıl) ile otoyolun kuzeyinde bulunan ekili ve 
dikili tarım arazileri izlemektedir. Tarım arazilerinin 
karbon tutma potansiyelinin yüksek olmasının ne-
deni, bu alanların ¼’üne yakın bölümünün naren-
ciye bahçelerinden oluşmasıdır. İlçenin %2’sini 
kaplayan şahıs ve kurum bahçelerinin karbon tut-
ma potansiyeli tarım arazilerinden yaklaşık üç kat 
daha düşüktür (103.71 t/yıl-0.10 kg/m2/yıl). Bal-
çova’da yaklaşık %1.37 oranında bir alan kapla-
yan parklardaki bitki örtüsünün 47.80 t/yıl (0.16 
kg/m2/yıl) karbon tutma potansiyeli bulunduğu 
belirlenmiştir. Balçova ilçesinde bulunan parklar 
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kıyıda ve otoyolun güneyindeki kentsel doku için-
de dağınık bir dağılım göstermektedir. En yüksek 
karbon tutma potansiyeline sahip parklar, mesi-
re alanları; Sakarya Parkı ve İnciraltı Kent Orma-
nı’dır. Parklardan daha geniş alan kaplayan refüj-
lerin karbon tutma potansiyeli 87.13 t/yıl (0.21 kg/
m2/yıl) olarak hesaplanmıştır. Ağırlıklı olarak yol 
kıyılarında oluşturulan bitkilendirilmiş şeritlerdeki 
ağaç ve ağaççıkların ise 31.22 t/yıl karbon tutma 
potansiyeli bulunduğu belirlenmiştir. 

Şekil 4.  2. Balçova ilçesindeki kentsel yeşil alan-
ların karbon tutma potansiyeli (ton)

4.3. İzmir İli Balçova İlçesi Kentsel Yeşil Alan-
larının Hava Temizleme Kapasitesinin Hesap-
lanması ve Haritalanması

Balçova ilçesi 2016 yılı arazi örtüsü/arazi kullanım 
ve yeşil altyapı, haritaları, yeşil alanlardaki ağaç-
ların taç genişlikleri ve yoğunlukları, yeşil alanlar-
daki ağaçların yaprak yüzey alanı, Balçova hava 
kalitesi izleme istasyonunun 2017 yılına ait saatlik 
ve günlük hava kirliliği ölçüm değerleri, günlük ve 
saatlik sıcaklık, rüzgâr ve yağış verileri kullanılarak 
kentsel yeşil alanlardaki bitki örtüsünün hava te-
mizleme kapasitesi hesaplanmış ve haritası üre-
tilmiştir.

Hava kirliliği konsantrasyonuna ait ölçüm değer-
leri Çevre Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite 
İzleme Ağından, iklim verileri Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden temin edilmiştir (ÇŞB, 2017; 

MGM, 2017). Yaprak yüzey alanı; ağaç türü, taç 
örtüsü yoğunluğu, arazi gözlemleri ile ağaç türü-
ne özgü geçmiş çalışmalar dikkate alınarak be-
lirlenmiştir.

Kentsel yeşil alanların hava temizleme kapasite-
si NO2, SO2 ve PM10 için bu alanlarda bulunan 
ağaçların atmosferdeki kirleticileri tutma kapa-
sitesi dikkate alınarak kuru çökelme yöntemi-
ne dayanarak tahmin edilmiştir (McPherson ve 
ark.,1998; Baldocchi ve ark.,1987).

Hesaplamalarda Balçova’da bulunan ağaçların 
2017 yılı büyüme dönemi (nisan-ekim ayları arası 
214 gün, 12sa/gün) dikkate alınmış, yağışlı sa-
atler hesaplama dışında tutulmuştur. SO2, NO2 
ve PM10 için kuru çökülme hız değeri ilgili lite-
ratürden 0.55, 0.37, ve 0.64 cm/sn olarak kabul 
edilmiştir (Lowett, 1994; Nowak ve ark., 1994b).

Balçova ilçesindeki yeşil alanlarda tutulan kirleti-
ci miktarı 21818233 gr/yıl olarak hesaplanmıştır. 
Doğal vejetasyonla kaplı alanlar 20365967 gr/yıl 
(3.9 gr/m2/yıl) ile ilçede en yüksek kirletici tutma 
potansiyeline sahip yeşil alanlardır. Bunu 774911 
gr (0.8 gr/m2/yıl) ile ¼’üne yakın bölümünün na-
renciye bahçelerinden oluşan ekili ve dikili tarım 
arazileri izlemektedir. İlçenin %2’sini kaplayan 
şahıs ve kurum bahçelerinin kirleticileri tutma 
potansiyeli tarım arazilerinden yaklaşık yarısı ka-
dardır (453301 gr-3.2 gr/m2/yıl).

Parklardaki bitki örtüsünün 58754 gr/yıl (2.20 gr/
m2/yıl) kirletici tutabileceği belirlenmiştir. Çoğun-
luğu nispeten küçük taç örtüsüne sahip genç 
ağaçlardan oluşan bitki örtüsüne sahip olan yapı 
alanları içinde yer alan parkların hava temizleme 
işlevleri düşüktür. Yeşil alanlar içinde hava kir-
leticilerini tutma potansiyeli yüksek olan alanlar 
geniş taç örtüsüne sahip büyük yapraklı, boylu 
ağaçları içeren, İnciraltı sahil şeridinde süreklilik 
gösteren parklardır. Refüjlerdeki ağaçların 77003 
gr/yıl (1.13 gr/m2/yıl), yol kıyılarında oluşturulan 
bitkilendirilmiş şeritlerdeki ağaç ve ağaççıkların 
ise 52830 gr/yıl (1.30 gr/m2/yıl) kirletici tutma po-
tansiyeli bulunmaktadır (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4. 3. Balçova ilçesindeki kentsel yeşil 
alanların hava temizleme potansiyeli ( gr)

4.4. İzmir İli Balçova İlçesi Kentsel Yeşil 
Alanlarının Düzenleyici Ekosistem Servisleri 
Kapasitesinin Hesaplanması ve Haritalanması

Balçova ilçesindeki kentsel yeşil alanların yüzey 
akışa geçen yağış suyu, karbon tutma ve hava 
temizleme ekosistem servislerini içeren birleş-

tirilmiş düzenleyici ekosistem servisleri haritası 
şekil 4.4’de verilmiştir. Balçova ilçesindeki yeşil 
alanlarda tutulabilecek, yüzey akışa geçen yağış 
suyu miktarı 1430415.16 m3, bu alanlardaki ağaç 
ve ağaççıklar tarafından tutulan karbon mikta-
rı 4973.87 t/yıl (0.24 kg/m2/yıl), ve atmosferden 
uzaklaştırılan kirletici miktarı 21.81 t/yıl (1.62 gr/
m2/yıl) olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 4.4. Balçova ilçesindeki kentsel yeşil alanların 
birleştirilmiş düzenleyici ekosistem servisleri 
haritası

Bölüm 5: Yeşil Altyapı Strateji ve Önerileri

Proje bulguları sonucunda önerilerde bulunul-
muştur.

Yağış Değişimleri Kapsamında Öneriler

İklim değişikliği altında İzmir ili için yağış mikta-
rında gelecek (2050-2100) dönem için RCP 4.5 
senaryosuna göre bir artışın olacağı, ancak RCP 
8.5 senaryosunda ise önemli derecede yağış mik-
tarında azalmanın olacağı öngörülmektedir. İlkba-
har, yaz ve sonbahar dönemlerinde ise RCP 4.5 ve 
RCP 8.5 senaryolarına göre gelecek (2050-2100) 
dönemde yağışların %50 civarında azalacağı ön-
görülmektedir. Bu azalma özellikle bitki su ihtiyacı 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Suyun de-
polanması ve kullanımında daha dikkatli davranıl-
ması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Arazi Kullanımlarının Planlanması İçin Öneriler

Balçova ilçesinde kentsel yeşil alanların dolayı-
sıyla ekosistem servislerinin düzenli ve dengeli 
dağılmadığı belirlenmiştir. Projede çalışılan İzmir 
İklim Modeline yönelik proje bulguları, 2050-2100 
yılları dönem aralığında sıcaklığın İzmir il genelin-

de ortalama 1,5 °C artacağı, yağış rejiminin deği-
şeceği ve suyun azalacağı bir durumun yaşana-
cağını öngörmektedir.

Kentsel alanlarda yapılacak her türlü peyzaj plan-
lama ve tasarım çalışmalarında ekolojik planlama 
ve doğayla uyumlu çalışmalarla iklim değişikliği-
nin olumsuz etkilerinin önüne geçilebilir. İklimle 
uyumlu bir şehir yaratabilmek (iklim değişikline 
karşı dayanaklı bir şehir) için ekolojik nitelikleri 
yüksek yeşil alanların miktarının arttırılması, bu 
alanların birbirleriyle fiziksel olarak bağlanması ve 
yeşil alanlardan sağlanan ekosistem servislerinin 
iyileştirilmesi için önlemler alınmalıdır. Kentsel ge-
lişim, ekosistem servislerini en üst düzeye çıkara-
cak şekilde planlanmalıdır.

Yeşil Alanların Yönetimi İçin Öneriler

Mevcut yeşil alanların ekolojik niteliklerinin arttırıl-
ması için farklı fiziksel özelliklere sahip yerel türler 
kullanılabilir. Bu şekilde bitki çeşitliliği ve bitkisel 
yoğunluğun arttırılması, aynı zamanda toprak ve 
su kalitesinin iyileştirilmesi için bir hedef olarak 
görülmelidir.

Yağış Suyu Yönetimi İçin Öneriler

Yağış suyunun ayrık sistemde toplanmasını sağ-
layacak yağış suyu yönetim çözümlerini içeren 
altyapı uygulamalarının parklarla bütünleşmesi 
sağlanmalıdır. Kentsel gelişme alanlarının belir-
lenmesi sürecinde tarım arazilerinin korunması 
öngörülmelidir. Yeşil alanlarda aşırı yağışlara di-
renç gösterebilecek; ağaç, ağaççık, çalı ve yer 
örtücü türleri bir arada bulunduran kademeli bir 
bitkilendirme sisteminin kullanılması kente gelen 
yağış suyunun yüzey akışına geçmeden yüzey altı 
ve yüzey üstü su kaynaklarına iletilmesini sağla-
yacaktır.

Karbon Tutma ve Hava Temizleme İçin Öneri-
ler

Bitkilendirme çalışmalarında kitleli, geniş taç ya-
pısına sahip ağaçların kullanılması bu ortamlarda-
ki karbon ve kirletici tutma fonksiyonunu arttırır. 
Kirletici kaynaklarına yakın oldukları zaman ağaç-

ların hava temizleme fonksiyonu artmaktadır. Bu 
nedenle kentin tüm bölümlerinde özellikle yol 
kenarlarında ağaç taç örtüsü miktarının artması 
önemlidir. Balçova ilçesinin güneyinde yer alan 
doğal orman alanları kentsel ekosistem servisleri 
açısından yüksek değere sahip alanlardır. Karbon 
rezervi açısından önemli olan bu orman alanları-
nın korunması gerekir. Yeşil alanların alansal bü-
yüklüğünün ekolojik niteliklerinin artması bu alan-
lardan sağlanan ekosistem servislerini arttırır. Bu 
nedenle kuzeyde Çakalburnu Dalyanı sulak alanı 
ve İnciraltı Kent Ormanı’nı içine alan kıyı boyun-
ca süreklilik gösteren, kente ekosistem servisleri 
açısından önemli katkılar sağlayan yeşil alanların 
parçalanmadan korunması gerekir. Balçova’da-
ki parkların karbon tutma miktarı düşüktür. Ye-
şil alanlarda geniş taç örtüsüne sahip, boylu ve 
uzun ömürlü ağaç sayısının artması, bu alanlarda 
tutulan karbon miktarını arttıracaktır. 

4) Farkındalık Arttırma ve Kapasite Gelişimi 
Eğitimleri

Projenin 2. önemli hedeflerinden kapasite geliş-
tirme ve farkındalığı artırmaya yönelik olarak eği-
timler ve seminerler düzenlenmiştir.

İki gruba farklı içerik olmak üzere yetişkinlere yö-
nelik kapasite geliştirme eğitimleri ve öğrencilere 
yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Yetiş-
kinler için Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, 
il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer il-
gili kurumlardan katılımcılara Dr. Nuran Talu tara-
fından verilen eğitimde; iklim değişikliğinin etkile-
ri, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği ile 
mücadelede yerel yönetimlerin rolü konuları ele 
alınmıştır. 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde pilot bölge 
Balçova ilçesindeki ortaokullarda proje eğitmeni 
Banu Binbaşaran tarafından, okul müdürleri ve 
öğretmenlerin de katıldığı eğitimlerde 561 öğren-
ciye iklim değişikliği ve uyum konusunda eğitim-
ler verilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitime 
katılan öğrencilere proje kapsamında hazırlanan 
‘Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Kitap-
çığı’ dağıtmıştır; eğitim öncesi ve sonrası anketler 
yapılmıştır. Öğrencilere yönelik proje broşürleri ve 

farkındalığı artırmak adına görünürlük materyal-
leri dağıtılmıştır. Öğrenci, yetişkin eğitimleri ve 
kapanış konferansında olmak üzere toplamda 
10.000 adet proje broşürü dağıtılmıştır.

5) Uluslararası Kapanış Konferansı

Uluslararası Kapanış Konferansı 7-8 Mart 2019 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Alanında uz-
man uluslararası ve Türkiye’den konuşmacıla-
rın sunum yaptığı ve oturumların düzenlendiği 
konferansa İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerin teknik birimleri ve yöneticileri, il mü-
dürlükleri, yerel paydaşlar, sivil toplum örgütleri, 
odalar, üniversiteler ve komşu belediyelerden ka-
tılımcılar davet edilmiştir.

Konferansa yurt dışından; Avusturya’dan Sal-
zburg Üniversitesinden SURE Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Almanya’dan Martin Luther Üniver-
sitesinden, Romanya Bükreş Üniversitesinden, 
İsviçre Zürih Üniversitesinden ve Amsterdam 
Üniversitesinden öğretim görevlileri katılım gös-
termiş ve uzmanlık alanlarında sunumlar gerçek-
leştirmişlerdir.

Yerel Yönetimlere Öneriler:

• İklim değişikliği ile mücadele konusunun dün-
yamızın ve ülkemizin öncelikli konusu olması 
nedeniyle yerel yönetimlerin kentte yaşayan-
ların farkındalık bilincini arttırmasına yönelik 
çalışmalar yapılabilir.

• Teknik kapasitenin arttırılıp desteklenmesini 
sağlayan çalışmalar yapılabilir ve uygulamaya 
yönelik eylemler gerçekleştirilebilir.

Sağlıklı Kentler Birliğine Öneriler:

İklim değişikliği ile mücadele konusunda ‘Sağlıklı 
Kentler Projesi’nin vizyonunu destekleyen proje 
üretilip tüm üye belediyelerde yürütülmesi sağla-
nabilir. Bu sayede VII. Faz’ın sonunda üye beledi-
yelerin aynı eylemlerle gerçekleştirdiği proje doğ-
rultusunda sistemli bir şekilde konuya yönelik bir 
yapı oluşturulabilir.
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ÖZET
Sandıklı, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bö-
lümünde, Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçedir. 
Antalya-Ankara kara yolu üzerinde yer alır; do-
ğusundaki Kumalar Dağı eteğinde kurulmuştur. 
İlçe 1,036 km² yüz ölçümüne sahip olup, toplam 
nüfus 56.182 kişiden oluşmaktadır.

Sandıklı’da geçmişten günümüze tarım ve hay-
vancılık geçim kaynağı olmuştur. Ancak günü-
müzde sanayileşme ve ticaretin artmasıyla sahip 
olunan jeotermal enerji etkili bir şekilde kullanıl-
mış, Sandıklı için potansiyel geçim kaynağı hali-
ne gelmiştir.

SANDIKLI 
BELEDİYESİ
TEK ELDEN 
DAĞITIM 
PROJESİ

Pınar ÖKSÜZ

1989 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Pınar Öksüz, 2013’te Ege 
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. “Sandıklı İlçesindeki 
Kentsel Dış Mekânların Kullanıcı Gereksinimleri Yönünden Değerlendirilmesi 
Üzerine Bir Çalışma” başlıklı teziyle Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 
yüksek lisans programını 2019’da tamamladı. Yüksek peyzaj mimarı olan Öksüz, 
hâlen Sandıklı Belediyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görevini 
sürdürmektedir.

Pınar ÖKSÜZ
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Jeotermal enerji yerin derinlerinde bulunan sı-
cak bölgelerden yeryüzüne doğru yayılan iç ısı 
olarak tanımlanır. Özellikle yer altı suları diğer 
alanlara göre daha çok ısınarak yeryüzüne ula-
şır. Bu tür alanlar jeotermal alan olarak adlan-
dırılır.

Jeotermal enerjinin başlıca kullanım alanlarına 
bakıldığında elektrik enerjisi üretimi, konut ve 
seraların ısıtılması, termal tesisler (sağlık turizmi) 
olduğunu görürüz.

Ülkemizde jeotermal kaynaklarımızın %90’ı dü-
şük ve orta sıcaklıkta olup doğrudan uygula-
malar (ısıtma, termal turizm, çeşitli endüstriyel 
uygulamalar vb.) için, %10’u ise dolaylı uygu-
lamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. 
Sandıklı sahip olduğu jeotermal kaynak bakı-
mından düşük-orta sıcaklıktaki sahalardandır.

Jeotermal kaynakların daha etkili ve sistemli bir 
şekilde kullanılması için Sandıklı Belediyesi or-
taklığında Sanjet A.Ş. 1994 yılında kurulmuştur. 
Yerinde kullanılabilen, temiz ve çevre dostu olan 
jeotermal enerjimiz 1994 yılından itibaren şeh-
rin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Dışa bağım-
lılığı olmayan, ucuz, meteorolojik koşullardan 
etkilenmeyen bir enerji kaynağı olan jeotermal, 
bölgemizde termal tesisler ve teknolojik ısıtmalı 
seralarda kullanılmaktadır.

Sanjet A.Ş. bünyesinde jeotermal enerjiden 
faydalanarak Sandıklı’da mesken, iş yeri, resmî 
daireler, turizm tesisleri ve seraların ısıtılma-
sı sağlanmakta ayrıca Belediyemize ait Hüdai 
Kaplıcalarında bulunan umumi banyolar, apart 
daireler ve otellerin havuzlarına termal su veril-
mektedir. Yaklaşık 4000 yatak kapasiteli kaplı-
camız ilçede sağlık turizmine hayat vermektedir.

Sandıklı kentinin %90’ı jeotermal enerji, %5’i 
doğal gaz, kalan %5’lik kısmı ise katı yakıt ile 
ısıtılmakta olup şehrin tamamını jeotermal ener-
ji ile ısıtmak için çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıca jeotermal enerji kullanılan sera alanımız 
1000 dekara ulaşmış olup hedefimiz 2000 dekar 
sera kapasitesine ulaşmaktır.

Sandıklı Belediyesi tarafından yürütülen Doğa ve 
Çevre Dostu “Jeotermal Suyun Tek Elden Dağıtı-
mı Projesi” çalışmalarına 2017 yılında başlanmış-
tır. Proje 4 etaptan oluşmakta olup %80 oranında 
tamamlanmıştır; projenin kalan kısmının ise 2021 
yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Yak-
laşık maliyeti 115 milyonu bulan projede; Seralar 
bölgesinin 1. ve 2. etabı tamamlanmış, 3. etabın ise 
%40’ı tamamlanmıştır (Şekil 1).

Proje sayesinde Seralar bölgesindeki reenjeksiyon 
oranı %85’lere ulaşmıştır; projenin tamamlanması 
ile tüm kullanılan suların reenjeksiyonu yapılacaktır. 
Mevcutta gözlem kuyularında suların statik seviye-
lerinin 15 m’ye kadar yükseldiği gözlemlenmiştir.

Yine Sanjet bünyesinde jeotermal enerjiden fayda-
lanılan meyve, sebze ve gıda kurutma tesisimiz iş-
letmeye alınmış olup kurutulan besinler vatandaş-
ların beğenisine sunulmuştur.

İlçemizde termal turizm dışında; Yunus Emre Tür-
besi, Tabduk Emre Türbesi ve Aziz Aberkios ile 
inanç turizmi, Akdağ Millî Park, kanyon ve yılkı at-
larıyla doğa turizmi ve seracılık, yöresel lezzetler, 
sucuk, kaymak ve leblebi imalatı gibi özellikleriyle 
turizm potansiyeli açısından çok önemli bir yere 
sahiptir.

 

Şekil 1. Tek Elden Dağıtım Projesi

Anahtar Kelimeler: Jeotermal, reenjeksiyon, sera, 
tek elden, Sandıklı Belediyesi

ABSTRACT	
Sandıklı is a district of Afyonkarahisar province, 
in the Central Western Anatolia part of the 
Aegean region. It is located on the Antalya-
Ankara highway and is located at the foot of 
kumalar mountain to its east. The District 
measures 1,036 km2 and has a total population 
of 56,182 people.

From past to present, agriculture and animal 
husbandry have been a source of livelihood in 
sandıklı. However, today, with the increase of 
industrialization and trade, owned geothermal 
energy has been used effectively and has 
become a potential source of livelihood for 
Sandıklı.

Geothermal energy is defined as the internal 
heat emitted from hot areas deep in the Earth 
towards the Earth. In particular, groundwater 
reaches the Earth by heating up more than 
other areas. Such areas are called geothermal 
fields.

The most common use of geothermal energy 
are taken into electrical energy, production, 
housing, and greenhouses heating, thermal 
facilities (health tourism) we see that.

In our country, 90% of our geothermal resources 
are at low and medium temperature and direct 
applications (heating, thermal tourism, various 
industrial applications etc.) for, while 10% 
are suitable for indirect applications (electric 
power generation). Sandıklı is one of the areas 
with low-to medium temperature in terms of 
geothermal resources.

Sanjet A. in partnership with Sandıklı 
Municipality for more effective and systematic 
use of geothermal resourcesP. It was established 
in 1994. Our geothermal energy, which can 
be used on site, is clean and environmentally 
friendly, has been used for City heating since 
1994. Geothermal, which is an energy source 
that is not dependent on external, cheap, 
unaffected by meteorological conditions, is 
used in thermal facilities and technological 
heated greenhouses in our region.

Sanjet A.P. In addition, thermal water is provided 
to the pools of public bathrooms, apartments 

and hotels in the Hüdai spas belonging to 
our municipality. Our spa with a capacity of 
approximately 4000 beds gives life to health 
tourism in the district.

90% of the city of Sandıklı geothermal energy, 
5% of natural gas, the remaining 5% of the 
city is heated with solid fuel and work is 
ongoing to heat the entire city with geothermal 
energy. In addition, our greenhouse area 
used in geothermal energy has reached 1000 
Decar and our goal is to reach 2000 Decar 
greenhouse capacity.

The nature and environment friendly “one-
stop distribution of geothermal water project” 
carried out by Sandıklı municipality was started 
in 2017. The project consists of 4 stages and 
is 80% completed and the rest of the project 
is planned to be completed in 2021. 1 of 
greenhouses region in the project, which cost 
about 115 million. and 2. stage completed, 3. 
40% of the stage was completed (Form 1).

Thanks to the project, the re-injection rate in 
greenhouses region has reached 85% and 
upon completion of the project, all used water 
will be re-injected. At present, static levels of 
the water have been observed to rise up to 15 
m in observation wells.

Again, our fruit, vegetable and food drying 
plant, which uses geothermal energy within 
sanjet, has been put into operation and dried 
foods are presented to the taste of the citizens.

Besides thermal tourism in our district; Yunus 
Emre Tomb, Tabduk Emre tomb and Aziz 
aberkios with faith tourism, Akdag National 
park, Canyon and yilki horses with nature 
tourism and greenhouse, local delicacies, 
sausage, cream and leblebi production 
features in terms of tourism potential has very 
important features.

Key Words: Geothermal, re-injection, 
greenhouse, one hand, Sandıklı Municipality
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PROJE KAPSAMINDAKİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFİ 
1990 ve 2010 arasında, elektriğe erişimi olan in-
sanların sayısı 1,7 milyar arttı ve küresel nüfus 
artmaya devam ettikçe ucuz enerjiye olan talep 
de artacaktır. Küresel bir ekonomi fosil yakıtlara 
dayanıyor ve sera gazı emisyonlarının artması ik-
lim sistemimizde ciddi değişiklikler yaratıyor. Bu 
her kıtayı etkiliyor.

Temiz enerjiyi teşvik etme çabaları, 2011 itibarıyla 
yenilenebilir kaynaklar tarafından küresel gücün 
yüzde 20’sinden fazlasının üretilmesine neden 
oldu. Ancak yine de beş kişiden birinin elektriğe 
erişimi yok ve talep artmaya devam ettikçe, orada 
ciddi bir artış olması gerekiyor. 7. hedef olan uy-
gun fiyatlı ve temiz enerji hedefi ilçemizde yapmış 
olduğumuz tek elden dağıtım projesi çalışmamızı 
kapsamaktadır.

Ayrıca 2030 yılına kadar uygun fiyatlı elektriğe ev-
rensel erişimin sağlanması, güneş, rüzgâr ve ter-
mal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak 
anlamına gelir. Daha geniş bir teknoloji yelpazesi 
için uygun maliyetli standartların benimsenmesi, 
binalar ve sanayi tarafından küresel elektrik tüke-
timini yüzde 14 oranında azaltabilir. Bu, yaklaşık 
1.300 orta büyüklükteki elektrik santralinden ka-
çınmak anlamına gelir. Tüm gelişmekte olan ülke-
lerde temiz enerji sağlamak için altyapı ve iyileş-
tirme teknolojisinin genişletilmesi hem büyümeyi 
teşvik eden hem de çevreye yardımcı olabilecek 
çok önemli bir amaçtır.   

Altyapı yatırımı ve yenilik, ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın kritik itici güçleridir. Dünya nüfusu-
nun yarıdan fazlası kentlerde yaşadığından, toplu 
taşımacılık ve yenilenebilir enerji her zamankin-
den daha çok önem kazanmıştır. Aynı şekilde, 
yeni endüstriler ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
büyümesi de önemlidir. 

Teknolojik ilerleme, yeni iş imkânları yaratma ve 
enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik ve çev-
resel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın anahta-
rıdır. Sürdürülebilir endüstrilerin desteklenmesi ve 

bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, 
sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan önemli 
yollardır.

Dünyada internet erişimine sahip olmayan 4 mil-
yardan fazla insan vardır; ayrıca bunların %90’ı 
gelişmekte olan ülkelerdedir. Bilgi ve birikime eşit 
erişimi sağlamanın yanı sıra yenilik ve girişimcili-
ği geliştirme açısından, dijital eşitsizliği gidermek 
kritik önem taşıyor. 

Bu kapsamda da 9. hedef olan sanayi, yenilik ve 
altyapı hedefi de Tek Elden Dağıtım projesini, je-
otermal enerjinin sürdürülebilirliğini desteklemiş, 
aynı zamanda proje bünyesinde birçok kişiye yeni 
iş imkânı sağlanmıştır. 

YEREL YÖNETİMLERE ÖNERİLER
Dünyada küreselleşme, bilgi ve teknolojideki hızlı 
gelişmelerle birlikte kamu yönetimi de değişime 
uğramaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile bir-
likte yönetimde etkin bir şekilde temsile, katılıma, 
yerinden yönetime, hesap verebilirliğe, şeffaflığa 
ve vatandaş memnuniyeti odaklı yapılanmaya 
doğru bir yöneliş söz konusudur. Artık yönetim-
ler kendilerine biçilen yeni rolü üstlenmek, yetki 
ve görevleri dâhilindeki alanları yönetmek duru-
mundadır. Değişimin ve gelişimin yönetilebilmesi, 
kamu yönetiminde çağdaşlaşmanın gerçekleşti-
rilmesi için nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç 
artmıştır. Vatandaşın değişen ve gelişen bu süreç-
te hem merkezi hem de yerel yönetimlerden ta-
lepleri artmış, beklentileri yükselmiştir. Bu yüzden 
yerel yönetimlere öneriler geliştirilmiştir. Sandıklı 
Belediyesi olarak yerel yönetimlere önerilerimizin 
bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

• Kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinin sağlıklı 
ve güvenli yaşam standartlarının yükseltilme-
si, sürdürülebilir kırsal ve kentsel gelişmenin 
sağlanması, yaşanabilir yerleşimlerin oluştu-
rulması ve çevrenin korunması amacıyla yerel 
yönetimlerin idari, teknik ve hizmet kapasiteleri 
geliştirilmelidir. 

• Afet riskleri azaltılmış, ulaşımı rahatlamış, oto-
park sorunu çözümlenmiş, yeşil alanları, park-
ları, meydanları genişlemiş, altyapı sorunları 
çözümlenmiş, temiz içme suyu verilen, güven-
lik, eğitim ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşılan, 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan yerle-
şim yerleri hedeflenmelidir. 

• Yerel yönetimler, bünyelerinde bulunan ener-
ji kaynaklarını doğru ve kontrollü bir şekilde 
kullanmayı amaçlamalılardır. Bu amaç doğ-
rultusunda hizmetin kontrolü yerel yönetimler 
tarafından sağlanmalıdır. Mevcut kaynaklar 
değerlendirilirken sadece ekonomik kaygı gü-
dülmemeli aynı zamanda sosyal, kültürel ve 
sağlık açısından da olumlu bir şekilde değer-
lendirilmelidir.

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE 
ÖNERİLER 
Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlı-
ğı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda 
eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mü-
cadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler 
arasında iş birliği ve deneyim alışverişi sağlar. Bu 
yüzden yenilenebilir enerjilerin gelecek nesillere 
aktarılması konusunda var olan potansiyel imkân-
lar değerlendirilmeli, bunlarla ilgili gerekli eğitimler 
kongreler ve sempozyumlar düzenlenerek yerel 
yönetimler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

TEK ELDEN DAĞITIM PROJESİ 
AMACI 
Sandıklı jeotermal sahasında jeotermal kaynakla-
rın, kamu ve özel teşebbüsler tarafından kontrol-
süz ve gereksiz kullanımını engellemek, sahada 
neredeyse hiç yapılmayan reenjeksiyonun yapı-
larak jeotermal enerjinin sürdürülebilirliğini sağ-
lamak ayrıca projenin kapasitesi dahilinde yapı-
lacak olan jeotermal ısıtmalı teknolojik seralar ile 
istihdam sağlamak projenin amaçlarındandır.

PROJENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 
Sandıklı şehir merkezindeki konutların %90’ı 
jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Şehir merke-
zinden dönen jeotermal su, proje kapsamında 
yapılan toplama havuzuna gelmektedir. Topla-
ma havuzuna gelen jeotermal suyun derece-
si ilave kuyular ile arttırılarak jeotermal ısıtmalı 
teknolojik seralara verilmektedir. Seraların ısıtıl-
masından dönen su ise reenjeksiyon toplama 
havuzuna gelmekte, pompalar yardımı ile reen-
jeksiyonu yapılarak tekrar kuyulara basılmakta-
dır (Şekil 2).

Şekil 2. Projenin Çalışma Prensibi

PROJENİN KAZANIMLARI 
• Çevre ve doğa dostu olan projemiz bizlere 

neredeyse hiç reenjeksiyon yapılmayan bir 
sahanın %100 reenjeksiyon yapılan bir saha 
hâline gelmesini sağlamış, bu sayede her yıl 
su seviyeleri düşen kuyularımızda seviyelerin 
yükseldiği gözlemlenmiştir.
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• Projemiz ile ısıtılan 1000 dekar teknolojik sera 
alanımızın 2000 dekara ulaştırılması hedeflen-
miştir. Seralarda yaklaşık 1300 kişinin istihda-
mı sağlanırken hedefimiz istihdamı 2500 kişiye 
çıkarmaktır. Ayrıca ülkemizdeki teknolojik se-
ralardan üretilen domatesin %25’i ilçemizden 
karşılanmaktadır. Proje ile ilçemiz en fazla je-
otermal ısıtmalı seranın bulunduğu ilçe konu-
muna gelmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Jeotermal Isıtmalı Seralar

• Seralarda çalışma oranı 3 kat arttırılarak istih-
dam sağlanmış, ilçe nüfusunda göç oranının 
azaldığı aynı zamanda nüfusun arttığı belirlen-
miştir.

• Belediyemiz tarafından park ve bahçelerde 
kullanılmak üzere, yıllık 600 bin çiçek üretim 
kapasitesi olan jeotermal ısıtmalı çiçek serası 
işletmeye alınmıştır.

• Ayrıca jeotermal enerji ile çalışan sebze ve 
meyve kurutma tesisi kurulmuştur. Kurutma 
tesisimizde mevsim meyve ve sebzeleri özenle 
kurutularak özel ambalajlarda saklanmaktadır. 
Kurutulan gıdalar her mevsim tüketime uygun 
hâle getirilmektedir.

• Böyle bir projenin katı yakıtlı sistemler ile ku-
rulması hâlinde, yıllık yaklaşık 100.000 ton katı 
yakıta ihtiyaç olduğu ve 20.000 ton külün çev-
reye zarar vereceği görülmüştür.

• Proje kapsamında yer altı kaynaklarımız Bele-
diyemizce kontrol altına alınmış, gereksiz jeo-
termal kullanımı engellenmiştir. Tüm kuyuların 
Belediye bünyesinde kontrollü bir şekilde kul-
lanımı sağlanmıştır. Jeotermal sularımızın tek 
elde toplanması ile mevcut rezervuarımız net 
bir şekilde görülmüş ve uygun önlemler alın-
ması kolaylaşmıştır.

• Görüldüğü üzere jeotermal enerjinin gelecek 
nesillere aktarılmasında büyük bir katkı sağ-
layacak olan hem istihdama hem ülke ekono-
misine katkı sağlayan hem de çevre ve doğa 
dostu olan “Jeotermal Suyun Tek Elden Dağı-
tımı Projesi”  bu özellikleri ile örnek bir projedir. 
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sandıklı Konferansında “2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” konusu tartışıldı. Akademisyenler ve konusunda uzman konukların bilgi ve 
deneyimlerini aktardığı toplantı üye belediyelerin katkı ve katılımlarıyla gerçekleşti.

Hızlı gelişen teknoloji, sanayileşme, doğal afetler, iklim değişikliği tüm dünyayı 
etkilemektedir. Gelişen şehirlerimizin ekseninde olduğu bu etkileşimin, yaşamı tehdit 
etmesinden çok korumaya ve geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerekmektedir. 

Bu amaçla ‘Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’ önemli bir eylem planı olarak 
benimsenmelidir.

Sürdürülebilir kalkınma; gelecek kuşakların ihtiyaçlarını, meydana gelen riskler 
doğrultusunda doğru hesaplayarak ve kaynakların doğru kullanımını sağlayarak , 
yaşamakta olan kuşağın ihtiyaçlarının karşılanabildiği uyum sürecidir.

Bu 17 ana amaç, 169 hedef ve 244 gösterge; günümüz ve geleceğimiz için yol 
göstericidir. Amaç ve hedeflerin yerel yönetimlerin faaliyetlerinde yapılandırılması 
önemlidir. Burada politika yapıcılara bireysel düzeyde yapılan çalışmaların, sektörler 
arası iş birliği ile bütünsel düzeye çıkartılmasında önemli görevler düşmektedir.

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz

SANDIKLI KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ
25-27 EKİM 2019
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‘Kimseyi Geride Bırakmama’ sözüyle kırılgan gruplar, toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde, 
kalkınma amaç ve hedeflerinin uygulanması yerel düzeyde önemlidir. Bu amaçla kamu 
kurumları, akademisyenler, Sağlıklı Kentler Birliği, sivil toplum kuruluşları ve konusunda 
uzman kişilerin ortak bir dil oluşturması önemlidir. 

Geleceğimizi bugünden hesaplayarak korumak, ülkemiz için önemlidir. Halkla iç içe 
olan yerel yönetimler, kamusal ve akademik destekle hedeflere ulaşmayı en iyi şekilde 
yapabileceklerine inanmalıdırlar. Bu konuda örnek çalışmalara sahip; Bursa, İzmir, Sandıklı 
ve burada anlatılamayan pek çok çalışmaya sahip belediyelerimiz öncü olmalıdırlar. 
Sağlıklı Kentler Birliği bu birleştiriciliği sağlamada etkili olmaya devam etmelidir.

Sonuç ve Öneriler: 

• Sürdürülebilirlikte teorikten pratiğe acilen geçilmeli.

• Yerel yönetimlerce yapılan çalışmalar, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yönünden 
standart bir göstergeler dizini ile değerlendirilmeli ve geliştirilmeli.

• Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, TÜİK izleme metodolojisi, disiplinler ve sektörlere 
göre detaylandırılmalıdır. Üretilmeyen veriler ve bu detaylandırma için SKB, TÜİK ve 
ilgili kurum-kuruluşlarla iş birliği ile mekanizmalar geliştirmeli.

• Sürdürlebilir Kalkınma göstergeleri şehir sağlığı göstergeleri ile uyumlaştırılmalı.

Sandıklı Konferansı Bildirgesi SKB aracılığı ile Türkiye’deki tüm yerel yönetimleri 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için ortaklıklar kurmaya davet eder.

Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı AD Başkanı
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
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KONFERANS
FOTOĞRAFLARI

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz

Mustafa Çöl

Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı AD Başkanı
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı

Sandıklı Belediye Başkanı
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Didem SezerAlinur Aktaş

Dr. İng. Ebru AlarslanEflatun Can Tortop

Türkiye İstatistik KurumuBursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı

UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İhtisas Komisyonu ÜyesiSandıklı Kaymakamı
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Prof. Dr. Cengiz TüreZafer Yalçınpınar

Dr. Aysun AkgünDoç. Dr. İnci Parlaktuna

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji AD Başkanı,
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Danışmanı S.E.Ç. (Sosyal/Ekonomik/Çevresel) Danışmanlık

Ada Grup Yapı Şirketi MüdürüEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, SKB Danışma Kurulu Üyesi
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Pınar ÖksüzNalan Fidan

Meral Aydın

Sandıklı Belediyesi BSOM İşletme MüdürlüğüBursa Büyükşehir Belediyesi SKB Koordinatörü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
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