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İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (İngilizce kısaltmasıyla SA-
LAR - İsveççe kısaltmasıyla SKR), İsveç’in tüm belediyeleri, il meclisleri ve 
bölgelerinin üyesi olduğu bir kuruluştur. SALAR ve öncülleri, 100 yılı aşkın bir 
süredir yerel yönetimleri teşvik etmek ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için çalış-
malar yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı uluslararası göç ve 
iklim değişikliği gibi zorlukların küresel doğası gereği, SALAR sadece İsveç’te değil 
aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye 
örgütü olan Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve kuruluşun 
Avrupa kolu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nde (CEMR) aktif  rol 
almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin İsveç delegasyonlarının sekretaryası olarak da görev 
yapmaktadır. 

SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı 
kuruluştur. SALAR adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yüküm-
lü olan SKL International, İsveç ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama 
örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim sistemlerinin gelişimini 
destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL In-
ternational, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu ko-
nularında proje geliştirme, proje yönetimi ve uygulanması da dahil olmak üzere 
kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî Stockholm’de bulunan 
SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç Hükümeti tarafın-
dan finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSE-
NET) ve Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve halen devam eden 
Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem Türkiye belediyelerini 
ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında 
kalıcı dostluklar ve iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır.
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Yerel Yönetişimde
Rezilyans Projesi (RESLOG) 

M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yöne-
timler ani ve yoğun nüfus artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Ya-
şanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyanslarını* barışçıllık ve 
kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance-Yerel Yönetişimde Rezilyans) 
Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) girişimiyle ve 
İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve Lübnan’da eş zamanlı olarak 
2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Böl-
geler Birliğinin, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği ve proje ortaklığıyla yü-
rütülmektedir. Projede, Marmara ve Çukurova bölgelerinden olmak üzere 
toplam 12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye 
Projesi’ni benzer projelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriye göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve 
yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının bir par-
çasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri 
ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla be-
lediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye dü-
zeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

* Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık 
veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri ka-
zanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, 
dirençlilik gibi karşılıklar aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır.  Tatmin edici bir 
karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç alarak kullanmanın yerinde olacağını 
düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk.
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Sunuş
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi
RESLOG Türkiye Projesi
 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG Türkiye), Suriyeli göçü ile ge-
len yoğun ve ani nüfus artışını karşılamak zorunda kalan yerel yönetimlerin 
rezilyansını arttırmayı hedefleyen, bunu yaparken de faaliyetlerini kapsayıcılık 
ve barışçılık ilkeleri çerçevesinde planlayan bir proje. İsveç Yerel Yönetimler ve 
Bölgeler Birliği’nin uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafın-
dan Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Be-
lediyeler Birliği ortaklığında yürütülen ve İsveç Hükümeti tarafından fonlanan 
projemiz 2018 yılından beri 12 pilot belediye ile çalışmalarına devam etmekte.

Rezilyans (İngilizcede “resilience”) kelimesinin Türkçe karşılığı henüz yok. Da-
yanıklılık, dirençlilik ve esnek dayanıklılık gibi farklı çevirileri kullanılan bu söz-
cük aslında tüm bu çevirilerin sunduğundan çok daha fazlasını ifade etmekte. 
Bu nedenle, kelimeyi doğrudan karşılayan bir çeviri yapılana kadar, RESLOG 
Türkiye olarak kelimeye bir Türkçe karşılık bulmaya çalışmadan, İngilizce oku-
nuşunu yazıya yansıtarak kullanmayı uygun gördük. 

Rezilyans kelimesi; projenin çerçevesini, hedeflerini ve yöntemini anlatan ve 
RESLOG’u çok iyi betimleyen bir sözcük. Bir şok ve/veya sürekli stres altında, 
sarsıcı bir etkiyle karşı karşıya olan kentlerin işleyişini zorlanmadan sürdürmesi 
durumunu anlatmakta. Yani hayatı akışını bozmadan sürdürebilme ve geliş-
meye devam edebilme becerisini anlatıyor. Temel olarak sarsıcı etkiyi karşıla-
ma, durumunu düzeltme ve gelişmeye devam etme dizgesi rezilyansın özünü 
oluşturuyor. RESLOG Türkiye Projesi de özellikle kitlesel Suriyeli göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve yerel 
yönetim örgütlerinin rezilyansını birlikte geliştirme üzerine kurulu. RESLOG 
Türkiye bu doğrultuda, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaç-
ları yansıtacak şekilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası 
öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi, belediye düzeyinde kapsayıcı 
planlama ve yönetişimin iyileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermekte.

RESLOG faaliyetleri, Türkiye kentleri üzerindeki temel etki unsuru olarak Su-
riyeli göçüne odaklansa da hem zaman zaman karşı karşıya kaldığımız dep-
remler hem de bir yıla yakın bir süredir hayatın her alanına nüfuz edip hepsini 
değiştiren COVID-19 salgını gösteriyor ki, kentlerin çözüm üretmesi gereken 



meseleler çok katmanlı. İşte tam da bu nedenle göç ve sürdürülebilir kalkınma 
beraber ele alınması gereken iki husus ancak daha önce tecrübe edilmemiş bu 
yaklaşımın hem teorik hem pratikle ilgili bilgi çerçevesinin eksik olması, sahada 
çalışan belediyelerimizi zorlamakta.

Bu bilgi ihtiyacına istinaden RESLOG Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetlerini 
tasarladık. Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde yürüttüğümüz bu etkin-
lik çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda 12 serilik bir kitap dizisi yayımladık; göçün 
hukuki ve finansal boyutundan kültürlerarası iletişime, iyi uygulama örnekle-
rinden Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin deneyimlerine pek çok ko-
nuyu derinlemesine masaya yatırdık. Hatta bu yayınlardan farklı ülkelerdeki 
belediyelerin pratiklerine de fayda sağlayabilecek olanları İngilizce dilinde de 
yayınladık.

Bu yayınlar literatürde de bir açığı kapattı. Öncelikle, belediyelerin ihtiyaç duy-
duğu pek çok pratik bilgi ve aracı belediyecilerimize sunduk. Ancak bunun 
da ötesinde, belediyelerimizin uzmanlar yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri 
çalışmalar ile kendi deneyimlerini paylaştıkları yayınlar ürettik. Sahadan ve 
doğrudan belediyelerimizin kendi öz birikimlerinden gelen tecrübe ve dene-
yimleri çok ciddi birer bilgi kaynağı. Belediye deneyimlerine ilişkin kitaplar, be-
lediyelerin gerçekleştirdikleri ancak yazıya dökmedikleri çalışmaların bilgisini 
kaydederek literatüre dahil etmek açısından çok kıymetliler. Bu yayınlarla hem 
bir deneyim aktarımı sağladık hem de belediyelerimizin her gün hizmetlerini 
sunarken ürettikleri bilgilerin farkına varmalarına aracı olduk.  

RESLOG Projesi, başarılı uygulamaları ve yarattığı değer önemli bulundu-
ğundan, yeni kaynak tahsis edilerek bir yıl daha uzatıldı. Bunun üzerine, bu 
yıl da yayınlarımıza Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II ile devam ediyoruz. Bu 
yeni dizi ile belediyelerin karşı karşıya kaldığı çok katmanlı meseleler ele alınır-
ken olmazsa olmaz konular olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularına odaklanıyoruz. Belediyelerimizin 
bu alanlarda göç bağlamında gerçekleştirdikleri çalışmalara ve edindikleri de-
neyimlere odaklanan kitaplar ise serinin ilerleyen aşamadaki yayınlarını oluş-
turacak. 

RESLOG Türkiye Proje Yöneticisi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi ya-
yınlarının, kapsayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun önkoşulu olan yerel karar 
alma ve planlama süreçlerine şimdiden katkı sağlamaya başladığını görüyo-
rum. Umuyorum ki, Türkiye belediyelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
ve sahada üretilen bilgiyi kaydederek yaygınlaştırmak üzere gerçekleştirdiğimiz 
bu faaliyet, RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da belediye ve bir-
liklerimizin katkılarıyla gelenekselleşsin ve devamlılık kazansın.

XIV
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Dr. Gül Tuçaltan
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları Geliştirici Editörü
ve Ulusal Proje Koordinatörü
RESLOG Türkiye Projesi

Son on yılda, Türkiye’de yerel yönetimler, giderek farklılaşan kent-
sel ve toplumsal sorunlara hızla yanıt üretmek gibi ciddi bir sınav-
la karşı karşıya kaldılar. Yerel yönetimlerin ilk sınavı zorunlu göç 
sonrası başka bir ülkede ikamet etmek durumunda kalan kırılgan 
bir nüfusu karşılamak ve buna yönelik insani yardım hizmetleri-
nin yereldeki koordinasyonunu sağlamaktı. Takip eden on yıllık 
dönemde ise, sürecin doğal bir sonucu olarak, farklı bir dile ve ya-
şam kültürüne sahip göçmenler ve mülteciler, emek piyasalarının 
ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiler. Bu da belediyeleri 
hem artan nüfus için altyapı planlaması hem de farklı kültürler-
le beraber yaşamak, toplumsal uyumu sağlamak ve sürdürmek 
için gerekli hizmetlerin tanımlanması gibi iki zorlu meselenin ana 
aktörü haline getirdi. Bununla beraber, kısıtlı finansal kaynaklar, 
personel yetersizlikleri ve süregelen kitlesel göçe dair belirsizlikler 
(örneğin Türkiye’nin yakın gelecekte yeni bir kitlesel göç akını-
na maruz kalıp kalmayacağının kestirilemiyor olması) ile birlikte 
mevcut ulusal göç politikalarının yerel yönetimlerin göç ve kent-
leşme alanındaki ihtiyaçlarından çok, merkezi idare düzeyindeki 
stratejilere odaklanması belediyelerin hareket kabiliyetini kısıtladı. 
Özetle, uluslararası kitlesel göç ve Suriye mülteci krizi, Türkiye 
kentlerinde mekânı demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve 
ekolojik açılardan köklü bir şekilde değiştirirken; kentleşme, alt-
yapı ve belediye hizmet sunumu ve kent planlama meselelerini 

Önsöz
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları (2018-2021)
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de yeniden ele alma ihtiyacını beraberinde getirdi. Belediyeleri-
miz, bu çok katmanlı ve karmaşık süreçleri yönetebilmek ve göç 
kaynaklı kentsel sorunlara yanıt verebilmek için, sahip oldukları 
hareket alanlarını anlayıp bu hareket alanı içinde kısıtlı kaynaklar 
ile yenilikçi çözümler üretmelerine olanak sağlayacak yeni bilgi, 
beceri ve uygulama araçlarına ihtiyaç duyuyorlar. Kentlerimizi 
planlamak için bugüne kadar kullandığımız geleneksel araçlar ve 
düşünce biçimleriyse, içinde bulunduğumuz bu değişken durumu 
anlamak, ele almak ve değiştirmek için artık yeterli olmuyor. 

Belediyelerin tam da bu ihtiyacına istinaden RESLOG Türkiye 
Projesi “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında 12 
yayından oluşan Yerel Yönetişim ve Göç Dizisini (2018-2020) 
hazırladık. Bu yayınlar; göç, kent planlama ve yerel yönetişimin 
kesişiminde duran ve bu alanın var olan bilgisini yerel karar veri-
cilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek 
yeni yaklaşımlarla harmanlamayı amaçladı.

Pek çok ulusal ve uluslararası uzmanla beraber hazırladığımız, Ye-
rel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları (2018-2020) üç temel alana 
odaklandı. Başka bir deyişle, bu dizi içerisinde üç grup kitap yer 
aldı. İlk grup, Türkiye’nin göç deneyimini, göç ve yerel yönetişim 
alanındaki temel kavramları, mevcut yaklaşımları ve bu alandaki 
doğru bilinen yanlışları ortaya koymayı hedefleyen kitaplardan 
oluşuyor. Mülteci krizi bağlamında, belediyelerin kapsayıcı hiz-
met sunumunda karşılaştıkları mali sorunlar, bu sorunlara yönelik 
kaynak yönetim modelleri ve alternatif  fon kaynakları, belediye-
lerin göçmen ve mültecilerle ilgili uygulamalarda insan hakları ve 
hukuki çerçeve açısından karşılaştıkları zorluklar ve idare yargı, 
denetim vb. alanlardaki kurumların düzenlemeleri ile ilgili bilgi-
leri dizinin bu grubunda sizlere sunuyoruz. Göçten etkilenen be-
lediyelerdeki mekânsal, sosyal ve ekonomik değişimlerin (konut, 
altyapı, sağlık, eğitim, açık yeşil alanlar gibi) tespiti için verilerin 
toplanması ve haritalanarak kalkınma, mekân ve kent planlama 



XVII

süreçleri ile ilişkilendirilmesi konusunda etkili bir araç olan ve 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ta-
rafından geliştirilen kentsel profil oluşturma yaklaşımı ve de bele-
diye hizmetlerinin iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir 
çözüm önerilerinin üretilmesine dair kitaplar da bu grubun içinde 
yer aldı. Ele alınan konular aynı zamanda göç ve yerel yönetişim 
alanında belediyelerin müdahale ve uygulamalarının çerçevesini 
çizen ve hareket alanlarını belirleyen meselelerdi.

Yerel Yönetişim ve Göç kitaplarının ikinci grubu ise, Türkiye ve 
dünyada yerel yönetişim alanındaki yeni bakış açılarının ve mü-
dahale araçlarının belediyelerimize tanıtılmasını hedefledi. Bu 
grup yayınla belediyelerimize sunulan kitapların temaları şöyley-
di: adil, eşitlikçi ve tüm toplumsal grupları kapsayan kentlerin in-
şası için kültürlerarası iletişim; belediyelerin, göçün devam eden 
veya devam etmesi muhtemel etkilerine karşı dayanıklı, hazırlıklı 
ve tedbirli olmasını sağlayacak göç ana planlarının hazırlanması; 
halk sağlığı ve kamu güvenliğinin sağlanması için küçük ve etki-
li çözümler; yerel yönetişimin tüm aşama ve alanlarına entegre 
edilebilecek olan, kentsel sistemlerin zorluklar ve yıkıcı deneyim-
ler sonrası toparlanma ve dönüşüm süreçlerini ele alan rezilyans 
yaklaşımı. 

Serinin üçüncü bölümü ise Türkiye belediyelerinin uygulama de-
neyimlerini ele aldı. Bu gruptaki yayınlarla belediyeler kapsayıcı 
hizmet sunumu bağlamında, artan nüfusa, olası finansal kısıtlara 
ve personel yetersizliklerine rağmen insani yardım, kentsel planla-
ma ve altyapı yönetimi, alternatif  finansman geliştirme gibi konu-
lardaki deneyimlerini paylaştı. Kitlesel göçün karşılanması, sosyal 
hizmet sunumu ile sosyal uyum ve beraber yaşam serinin bu üçün-
cü ayağında odaklanılan ana konulardı. RESLOG-Türkiye Yerel 
Yönetişim ve Göç kitaplarının bu grubunda, belediyelerin ken-
di alanlarının bilgisini üretmesine ve yaygınlaştırmasına yönelik 
mekanizmaları desteklemenin ve belediyelerin deneyim paylaşımı 
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ve bilgi alışverişinin ötesinde bir kazanç olarak belediyelerin saha 
bilgisini üreten ve yaygınlaştıran aktörler olarak çalışması hedef-
lendi. Bu nedenle, belediye deneyimlerini ele alan bu kitapların 
hazırlık aşamalarında belediye temsilcileri, uzman desteği alarak 
bizzat kendileri çalıştılar. 

Tüm bu yayınlarda belediyeler kendilerini başarılı bulup iyi uygu-
lamalar olarak ön plana çıkarmak istedikleri çalışmalarını aktardı-
lar. Ancak bizce başarının tanımı farklıydı. Bir “en iyi uygulamalar 
kitabı” derlemeyi hedeflemeden, kısıtlı finansal kaynaklar, hukuki 
belirsizlikler, ayrımcılık ve veri eksikliği gibi yapısal sorunlara kar-
şın hizmet sunumuna devam eden belediyelerin perspektifinden 
yayınlar ürettik. Umut, moral, motivasyon, deneyim paylaşımı, 
bilgi aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması ve bu alanda 
çalışma istekliliğinin artırılması amaçları ile ortaya çıkardığımız 
ürünler, kesinlikle bir akademik çalışma değil ve kapsamlı olma 
gibi bir niyeti de yok. Akademik yazından ve kapsamlı analizler-
den farklılaşan bu yayınlar; belediyelerin deneyim paylaşımı, bilgi 
aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması yoluyla göçmenler 
için kapsayıcı ve barışçıl hizmetler üretme yolunda çalışma istek-
liliğinin artırılmasını hedefleyen bir umut ve motivasyon egzer-
siziydi. Bununla beraber, belediyelerimizin göçmenler konusun-
da yaptıkları çalışmaları kamusal alanda topluca aktardıkları az 
sayıda kamusal platformdan biri olma niteliği taşıdıkları için bu 
yayınlar, aynı zamanda kendi içlerinde bir politik egzersizdi. 

Bu yaklaşım, proje ortakları olan Türkiye, Marmara ve Çukurova 
Belediye Birlikleri’nin ilgili birimleri ile yapılan derinlemesine gö-
rüşmeler, yine proje kapsamında pilot belediyelerle gerçekleştiri-
len sorun ve ihtiyaç analizi çalışmaları ve alanda hem profesyonel 
hem de akademik faaliyetler yürüten uzmanlarla yapılan mülakat-
lara dayanarak geliştirildi. Özellikle, Marmara Belediyeler Birliği 
Göç Politikaları Merkezi Uzmanı Sayın Merve Ağca’ya temaların 
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belirlenmesi sürecinde sağladıkları değerli katkılar ve uzun soluklu 
fikir alışverişlerimiz için teşekkürlerimi sunarım.

İşte geçtiğimiz süreç içerisinde bize yol gösteren tüm hedefler ve 
ediğimiz kazanımlardan yola çıkarak 2021 yılında bilginin derin-
leşmesi alanında çalışmaya ve bu çalışmaları da beş yayından olu-
şacak Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II altında toplamaya karar 
verdik. Bu yılki yayınlarımızı belediyelerimizin kitlesel göç bağ-
lamında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde göz önünde bulun-
durmaları gereken ortak konulara ayırdık. Mevcut uygulamaların 
kapsayıcılığının, barışçıllığının ve çevre duyarlılığının birbirinden 
ayrı meseleler değil, bir bütünün parçası olduğu ve her adımda 
bu değerlerin göz önünde bulundurulması gerektiği savından yola 
çıkarak, belediyelerimizin ellerindeki sorunsalı kavrarken esas ala-
cakları bilginin derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu 
yılki yayınlarımızın başlıca konuları; Küresel Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
iklim değişikliği ve küresel yeşil yeni gündem ve aktif  vatandaşlık. 
Bu alanlarla beraber, bir süredir belediye hizmet sunumunu doğ-
rudan etkileyen COVID-19 salgını bağlamında belediyelerimizin 
mevcut deneyimlerini aktarmak ya da daha doğru bir tabirle, ak-
tarmalarına vesile olmak da amaçlarımız arasında. 

RESLOG-Türkiye ekibi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç yayın-
larının, kapsayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun ön koşulu olan 
yerel karar alma ve planlama mekanizmalarının inşası için gerekli 
entelektüel ve pratik zemine katkı sağlayacağı inancındayız. Uma-
rız, yayınlarımız belediyelerimize göçün kentsel bağlamının ele 
alınmasında benimseyecekleri yaklaşımlarda ışık tutar.
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Giriş

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 2030 Gün-
demi’nin gerçekleştirilmesi hedefi, ulusal ve küresel düzeylerde politi-
ka önceliklerinde giderek daha önemli bir yer edinmektedir. Bugünün 
sorunlarının aşılarak gelecek nesillere adil ve yaşanabilir bir gelecek 
bırakılmasının sağlanması için bir taahhüt metni ve eylem planı olan 
2030 Gündemi’nin iddialı bir plan olduğu da kabul görmektedir. 2030’a 
kadarki son 10 yıla girerken bugünün sorunlarının ortaya çıkışının ve 
çözümlerinin tüm devletleri ilgilendirmesi küresel bir seferberlik deni-
lebilecek bir dönemden geçtiğimizi ortaya koymaktadır. Ancak 2030 
Gündemi’nin gerçekleştirilebilmesi için sadece devlet düzeyinde hükü-
metlerin değil, sivil toplum, akademi, şehirler, bölgeler gibi farklı aktör-
lerin de bu sürece destek vermesinin önemi her geçen gün biraz daha 
vurgulanmaktadır. Yerel aktörlerin 2030 Gündemi’nde değinilen sorun-
ların ve zorlukların ana taraflarından biri olması Küresel Gündem’in 
amaçlarına ulaşmak için şehirler, bölgeler hatta yerel toplulukların yerel 
ölçekte dönüştürücü ve yenilikçi çalışmalar yapmasını zorunlu kılmak-
tadır. 

Kentleşmenin uluslararası siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
önemi herkes tarafından kabul edilmektedir. Dünya nüfusunun yarısın-
dan fazlasının kentlerde yaşadığı ve 2050 yılına kadar bu oranın %70’ye 
çıkmasının beklendiği göz önünde bulundurulursa sürdürülebilir kentsel 
gelişimin 2030 Gündemi için hem tematik amaçlardan biri olması hem 
de 2030 Gündemi’nin diğer amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
vurgulanan önemi şaşırtıcı olmamaktadır. 2030 Gündemi’nin kentleş-
meyle birlikte ele alınması gereken konularından birisi de uluslararası 
göçtür. Uluslararası göçün1 de böyle bir küresel gündemde ilk defa ayrı 
bir hedefle yer alması ve aynı zamanda 2030 Gündemi’nin diğer amaç 

1 Bu çalışmada Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) tanımladığı kapsayıcı göç terimi kullanılmıştır. 
Uluslararası göç  “kişilerin geçici veya daimi olarak başka bir ülkeye yerleşmek üzere ayrıldıkları ülkelerinden 
veya mutat olarak ikamet ettikleri ülkeden ayrılmalarıdır. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların 
yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile 
birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dahildir.” bkz. Göç Terimleri Sözlüğü, https://
publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
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GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI YERELLEȘTİRME İÇİN BİR REHBER

ve hedeflerine etkisi ve onlarla ilişkili olması da göçün ele alınışını önemli 
kılmaktadır. Zorunlu göçmenler dahil uluslararası göçmenlerin kentlere 
yerleşme eğiliminin artması ve göçün kentsel bir gerçeklik haline gel-
mesi 2030 Gündemi çalışmalarında kentleşme ve göç ilişkisine yönelik 
odağı artırmıştır. Dünyadaki hemen hemen tüm büyük mega kentlerde 
göçmen nüfusu oranı ortalama ülke oranının üzerindedir.2 Büyük ya da 
küçük fark etmeksizin kentler iş, eğitim, güvenlik ve daha iyi bir gelecek 
umudu arayan göçmenlerin hedef  noktası olmaktadır. Kentsel büyüme-
nin (urban growth) pek çok yerde göçle gerçekleşmekte ve aynı zaman-
da göçün kentsel gelişme üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, yerel yönetimler, Birleşmiş Milletler 2030 
Gündemi çerçevesinde göçmenleri de dahil eden kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir kentsel gelişme gerçekleştirmek için kilit rol oynamaktadır. 
Sosyoekonomik kaynakların oluşturulması, kapsayıcı hizmet sağlanması 
ve sosyal uyum ve birlikte yaşamın geliştirilmesinde belediyeler 2030 
Gündemi’nin ana aktörlerinden biri olmaktadır. 

Türkiye’de uluslararası göçmen nüfusun büyük bir çoğunluğu şehirler-
de yaşadığından Türkiye’de de göç olgusu kentsel bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, göçün kentleşmeye etkisi bağla-
mında ortaya çıkan zorluk ve fırsatların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi çerçevesinde de ele alınması önemli hale gelmektedir. 2030 
Gündemi’nin gerçekleştirilmesi hedefine giden yolda küresel ve ulusal 
düzeyde pek çok çalışma yapılmakta olsa da kent ve belediyelerin dahli 
özellikle son yıllarda daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu rehber 
ile, Türkiye’nin özgün koşulları dikkate alınarak SKA’ların göç bağla-
mında belediyeler için önemini, belediyelerin 2030 Gündemi bağlamın-
da sorumluluklarını ve SKA’ları göç bağlamında yerelleştirme sürecinin 
belediyelere potansiyel katkılarını anlatmak ve belediyelere bu süreçte 
destek olmak hedeflenmektedir. 

2 Bkz. Migration Data Portal, https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
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Giriş

Rehberin Amacı

Bu rehber, öncelikle belediyelerin göçün Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’yla ilişkisi bağlamında bilgi ve farkındalığının artırılmasını 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, SKA’ların gerçekleştirilmesine ilişkin 
küresel, ulusal ve yerel düzeylerde yapılan çalışma ve planlamaları ge-
nel olarak aktararak konunun boyut ve öneminin belediyeler tarafından 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Daha somut 
olarak ise rehber, göçe ilişkin SKA’ların belediyelerin planlama, poli-
tika ve uygulamalarına dahil edilmesinin belediyelere sağlayabileceği 
olanak ve katkıların neler olabileceğini, bu tür bir gönüllü çalışmanın 
belediyelere olası katma değerini ve etkilerini aktarmaya çalışmaktadır. 
Bu doğrultuda da belediyelerin göç alanında halihazırda yaptıkları ça-
lışmaların, kentleşme ve belediyelerle ilgili diğer SKA’larla bağlantısını 
ele alacak ve belediyelere bu minvalde yol gösterici olacak şekilde tasar-
lanmıştır. Ayrıca, rehber göçe ilişkin SKA’lara ve hedeflerine ulaşılması 
yolunda belediyelerin dikkate almalarının gerekebileceği diğer konu ve 
araçları da ele almaktadır. 

Genel olarak ulusal ve küresel düzeyde SKA’ların önemi, SKA’lar ve 
sürdürülebilir kentleşme ya da SKA’lar ve göç ilişkilerine değinen çeşitli 
başvuru kaynakları, rehberler, uygulama araçları vb. geliştirilmektedir. 
Ancak özellikle göç ve kentleşme bağlamında SKA’ların ilgili politika-
lara dahil edilmesi ve harekete geçilmesine ilişkin yönlendirici başvuru 
kaynağı olabilecek çalışma sayısı daha azdır. 

Rehberin Hedef  Kitlesi

Bu rehber, belediye çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehber, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması sürecinde çalışan 
ve göçü bu sürece dahil etmek isteyen belediye görevlileri ve karar ve-
ricileri, göçle ilgili çalışan ve SKA’larla ilgili farkındalığını ve bilgisini 
geliştirip bu konuda belediyede çalışmalar yapmak isteyen belediye ça-
lışanları, bu konuda belediyelerle çalışmalar yapan ve planlayan diğer 
paydaşlar ile SKA’lara ve göçe ilgi duyan tüm belediye çalışanları ve 
ilgili tüm ortakları için hazırlanmıştır. 
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GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI YERELLEȘTİRME İÇİN BİR REHBER

Rehberin İçeriği

Rehberin birinci bölümü ilk olarak 2030 Kalkınma Gündemi-SKA’la-
ra ilişkin kavramsal ve tarihsel bir çerçeve sunmaktadır. Daha sonra 
SKA’ların dünyada ve Türkiye’de yerelleştirme çalışmalarını özetlerken, 
belediyelerin SKA’ları uygulamaya ilişkin yapacakları çalışmaların ve 
uygulamaların onlara nasıl bir katkı sağlayabileceğini ve bu süreçte ih-
tiyaç duyabilecekleri konuları açıklamaktadır. Bu bağlamda, doğrudan 
göçle ilgili olmasa da SKA’ları yerelleştirme çalışmaları yapan belediye 
örneklerine değinilecektir.

İkinci bölüm, SKA’ların göçe ve kentlere ilişkin amaç ve hedeflerini 
açıklamaktadır. Bu bölümün amacı Kalkınma Gündemi’ne özellik-
le göç ya da kentleşme bağlamında aşina olmayan ya da bilgisini de-
rinleştirmek isteyen okuyuculara yöneliktir. Bölümün ikinci ana kısmı 
SKA’lar bağlamında kentleşme ve göç ilişkisine değinecek, SKA’ların 
göç bağlamında ve kent düzeyinde yerelleştirilmesi, uygulanması ya da 
raporlanması bağlamında bir çerçeve sunmaya çalışacaktır. Bu bölüm, 
SKA’ları uygularken ve raporlarken izlenen genel yöntemler olan SKA 
amaçları önceliklendirmesi ya da ilgili SKA amaçları ya da hedefleriyle 
tematik gruplandırma yerine, göçün varış öncesinden sonrasına kadar 
olan döngüsüne odaklanacaktır. Bu döngünün evreleri içinde göçün 
kente etkisi, belediyelerin rolleri, ihtiyaçları ve SKA’ların bu döngüye 
katkısı ele alınacaktır. Ayrıca, göç döngüsünün tüm evrelerinde ve sür-
dürülebilir kalkınmanın başarılması için tüm amaç ve hedeflerde göze-
tilmesi gereken toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklimin SKA’larla ilişkisi de 
ortak tematik konular olarak analiz edilecektir. Aynı şekilde SKA’ların 
göç bağlamında ve kent düzeyinde yerelleştirilmesi çalışmalarında tüm 
konuları ortak kesen yönetişimsel konular da bu bölümde ele alınacak-
tır. Bu yönetişimsel ortak konular; politika uyumu (policy coherence), 
kapasite geliştirilmesi, iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesi, veri yö-
netimi ve katılımdır. Bu ortak konuların daha detaylı olarak RESLOG 
projesinin yeni döneminde Yerel Yönetişim ve Göç II serisinin müteakip 
yayınlarında ele alınması planlanmaktadır. Son olarak, rehber, SKA’la-
rın uygulanabilmesine ilişkin geliştirilen küresel bilgi zemini araçlarına 
ve uygulamalara da değinmektedir.
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Giriş

Covid-19 salgınının etkileri başlı başına ayrı bir araştırma konusu olabi-
leceğinden, bu rehberde ayrı bir bölüm veya analiz bulunmamaktadır. 
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne ilişkin ya-
yımladığı 2020 ilerleme raporlarında COVID-19’un daha önce görül-
memiş bir şekilde yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit ederek sağlık 
krizinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal krizler oluşturduğu ve bunların 
SKA’ların başarılmasını daha da zorlaştıracağı belirtilmektedir. CO-
VID-19’un göçe etkilerine ilişkin raporlar3 da göçmenlerin işgücüne 
katılımda karşılaştığı bariyerler ve özellikle zorunlu göçmenlerin koru-
ma, barınma, sağlık ve eğitim gibi sosyal hizmetlere erişimde yaşadıkları 
zorluklar ile toplumdaki eşitsizliklerin derinleştiğini ve toplumsal dışlan-
ma sorunlarının ortaya çıktığını belirtmektedir. Raporlarda yer verilen 
tahminlere göre ayrıca ekonomik daralmayla işgücü göçü talepleri de-
ğişebilir, zorluklar yaşayan toplumlarda göç karşıtlığı yükselebilir, göç 
ve mobilite kısıtlamaları göç rejiminde köklü değişimlere sebep olabilir. 
Bu bağlamda, yerel yönetimlerin kentlerde derinleşebilecek göçmen 
yoksulluğuyla mücadele, kırılgan göçmen gruplarının korunması, geçim 
kaynakları yaratılmasının desteklenmesi gibi konuları politikalarına ve 
çalışmalarına yansıtmaları hem COVID gibi krizlere karşı dayanaklılık 
kazanmak hem de orta ve uzun vadede kentin, toplumun, göçmenlerin 
refaha ulaşmasını ve toplumsal uyumu sağlamak için önemli olacaktır. 

3 Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 2020; Türk Kızılay Toplum Temelli Göç 
Programları Koordinatörlüğü, 2020; CARE International, 2020; Turkey Inter-Agency Coordination, 2020; 
World Health Organization, 2020; International Training Centre of  the International Labour Organization, 
2020.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
AMAÇLARI (SKA’LAR) VE SKA’LARIN 
YERELLEŞTİRİLMESİ 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarihsel Arka Planı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar)4 daha iyi anlayabilmek 
için sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişi-
mine kısaca bakmak faydalı olacaktır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

Sürdürülebilir kalkınma teriminin evrensel kabul görmüş bir tanımı 
yoktur. Ancak sürdürülebilir kalkınma kavramının genel anlamda kabul 
görmesi ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması Başkanlığını Gro 
Harlem Brundtland’ın yaptığı Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kal-
kınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz”5 
adlı raporla olmuştur. Brundtland Raporu olarak bilinen bu raporda 
sürdürülebilir kalkınma kavramı, “gelecek kuşakların kendi ge-
reksinimlerini karşılayabilme olanaklarını tehlikeye atmadan bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek” şeklinde tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma fikrinin insani gelişme açısından önemli bir sıç-
rama olmasının nedenlerinden biri Brundtland Raporu’nun kalkınma 
kavramını ekonomik büyüme ya da ekonomik ihtiyaçlarla sınırlandırıl-
mayıp daha geniş ele almasıdır. Bunun da nedeni de hızlı ekonomik bü-
yüme anlayışının ve çabalarının ekonomik açıdan yaşam kalitesini yük-
seltirken ekonomi ile çevre arasında dengesizlik yaratması, yoksulluğu 

4 SKA’lar Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Kalkınma Gündemi, 2030 Kalkınma Gündemi, 2030 Küresel 
Gündemi ya da daha kısaca Küresel Amaçlar olarak da adlandırılmaktadır.
5 Report of  the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu: Ortak Geleceğimiz Raporu), 1987 https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/5987our-common-future.pdf
Brundtland Raporu’ndan önce de kalkınma kavramının kullanıldığı başka mecralar olmuştur. En 
önemlilerinden biri 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı”dır. 
Konferans çevre konusunda olsa da sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik büyüme, çevre 
kirliliği/sorunları ve insanların esenliği ilişkisi üzerine ilk defa bir diyalog başlatması açısından önemli olmuştur. 
Stockholm Konferansı sonrasında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuştur. 
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ve eşitsizliği de arttırması olarak belirtilmektedir. Raporun ana temasını 
yoksulluk, eşitsizlik, çevresel bozulma arasındaki ilişki oluşturmaktadır. 
Yani Rapor, sorunun gelişme ya da kalkınma değil, özellikle gelişmiş 
ülkelerin benimsedikleri büyüme şekliyle ortaya çıkan çevre sorunları 
ve eşitsizlik olduğunu vurgulamaktadır. Rapor ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerdeki nüfus artışının ve hızlı ve plansız kentleşmenin6 çevreye olan 
baskısına da değinmiştir. Brundtland Raporu’na göre sosyal eşitliği, 
ekonomik büyümeyi ve çevresel korumayı aynı anda gözeten bir anlayış 
mümkündür. Rapor, 1960 ve 70’li yıllarda başlayan büyüme ve çevre-
sel korumanın ikiliği tartışmalarına uzlaşmacı bir yaklaşım getirmiştir.7  
İkinci vurgulanan husus ise bu kalkınma anlayışının gelecek kuşakları 
da gözetiyor olması gerekliliği, yani ekoloji mirası ile dünya mirasının 
gelecek kuşaklara mümkün olan en iyi biçimde aktarılmasının sağlan-
masıdır. 

Rapor sürdürülebilir kalkınmanın birbiriyle bağlantılı ekonomik re-
fah, sosyal adalet ve çevresel bütünlük olmak üzere üç boyutu-
na değinmektedir. Ekonomik refah boyutu; mal ve hizmetlerin ikamesi 
olmayan kaynakları tüketmeyerek gelecekte de üretilebilmesini ve adil 
dağıtımının sağlanmasını, tarım ve endüstri sektörlerinde devamlılık 
ve denge esasına göre üretim yapılmasını ve borçlanmanın gelecekte 
ödenebilir olarak yapılmasını vurgulamaktadır. Sosyal adalet boyutu ise 
insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetimini, eğitim ve sağlık 
gibi sosyal hizmetlerin herkes için sağlanmasını, sosyal refahın yeterli 
ve eşit dağılımını ve yoksulluğun önlenmesini ele almaktadır. Çevresel 
bütünlük boyutu da gelecek nesillerin hayatlarını olumsuz etkilememek 
adına kaynakların korunmasının, yani yenilenebilir kaynakların tercih 
edilmesinin ve yenilenemeyen kaynaklardan sadece miktarı yeterli olan-
ların kullanılmasının gerekliliğine değinmiştir. Rapora göre sürdürü-
lebilir kalkınma ancak, nüfus ve büyüme ekosistemin değişen üretken 
potansiyeliyle uyumlu olduğu sürece mümkündür. 

6 Brundtland Raporu’nda kente ilişkin zorluklar (urban challenge) adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm 
üçüncü dünya ülkelerinde kentsel krizlere, endüstrileşmiş ülkelerde kentsel büyümenin çevresel etkilerine 
değinmekte ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan kentsel zorlukların üstesinden gelinmesi için çözüm 
önerileri (yerel yetkililerin güçlendirilmesi, ulusal kentsel stratejilerin oluşturulması, yurttaş katılımı vb.) 
içermektedir. Göç konusuna, raporda daha çok iç göç ve savaşlar sonucunda ortaya çıkan mülteci hareketleri 
bağlamında değinilmektedir.
7 Örneğin 1972 yılında yayımlanan Büyümenin Limitleri (Limits to Growth) Raporu artan tüketim ve 
nüfus nedeniyle halihazırdaki büyümenin devam ettirilemeyeceğini ve gezegenin bu yükü taşıyamayacağını 
belirtmektedir. Rapor çözüm olarak sıfır büyümeyi önermektedir.
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Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl Küresel
Bir Yaklaşım Haline Gelmiştir?

1990’lı yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutlarını ele alan 
pek çok zirve ve konferans düzenlenmiş, belirlenen yol haritaları ve ey-
lem planlarıyla konu küresel bir politika gündemi ve uygulama konu-
su haline gelmiştir. Örneğin 1992 yılında Rio de Janeiro’da Yeryüzü 
Zirvesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler “Çevre ve Kalkınma Konfe-
ransı”nda (UNCED) kabul edilen “Gündem 21” ile çevresel değişim, 
biyolojik çeşitlilik ve kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği sorunları 
ele alınmıştır. Rio Konferansı’nda iki önemli uluslararası sözleşme olan 
“Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” ve “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi” imzaya açılmıştır. Çevre odaklı diğer gelişmeler de sera gazlarının 
azaltılması taahhüdüne ilişkin 1997 tarihli “Kyoto Protokolü”, 2002 yı-
lında BM tarafından Johannesburg’da düzenlenen “Dünya Sürdürüle-
bilir Kalkınma Zirvesi” ve 2012 yılında düzenlenen “Rio+20 Kalkınma 
Zirvesi” olmuştur. Bu son Zirve’de, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri üzerine 
inşa edilecek şekilde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın geliştiril-
mesi sürecinin (Post-2015 Development Agenda) başlatılmasına karar 
verilmiştir. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen Kyoto Pro-
tokolü’nün 2020 yılında sona erecek olması sebebiyle, 2020’den sonra 
geçerli olacak “Paris İklim Anlaşması” da 2015 yılında kabul edilmiştir. 
2015 yılında düzenlenen “III. Afet Risklerinin Azaltılması Dünya Kon-
feransı”nda 2015–2030 yıllarını kapsayan “Sendai Afet Risk Azaltma 
Çerçevesi” kabul edilmiştir. Bu Çerçeve, afet risklerinin azaltılması ve 
afetlere karşı dirençliliğin artırılması konuların, acillik ile ilgili yaklaşım 
yenilenerek, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılma-
sı bağlamında ele alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Diğer önemli küresel zirvelerden biri de 2016’da Ekvador’un başkenti 
Quito’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler “Habitat III: Konut ve Sürdü-
rülebilir Kentsel Gelişme Konferansı” olmuştur. 20 yılda bir düzenle-
nen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansları’nın üçüncüsü 
olan Habitat III Konferansı’nda “Yeni Kentsel Gündem” kabul edil-
miştir. Yeni Kentsel Gündem8 metninde “1976 Vancouver’da (Kana-

8 Yeni Kentsel Gündem, 2016.  https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Turkish.pdf ?v=2 
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da) ve 1996 İstanbul’da (Türkiye) gerçekleşen Birleşmiş Milletler İnsan 
Yerleşimleri Konferansı ve 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nden bu yana gecekondu ve kaçak yapılarda yaşayanlar da-
hil milyonlarca kent sakininin yaşam kalitesinde iyileşmeler olduğunu 
gördük. Bununla birlikte, yoksulluğun çeşitli biçimlerde devam ediyor 
olması, eşitsizliklerin artması, çevresel bozulma ile birlikte sosyal ve eko-
nomik dışlanma ve çoğu kez kentlerin ve insan yerleşimlerinin inkar 
edilemez bir gerçekliği olarak mekansal ayrışma, dünya genelinde sür-
dürülebilir kalkınmanın önündeki en ciddi engeller arasındadır.” den-
mektedir. Ayrıca Yeni Kentsel Gündem’in taahhütleri arasında, 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’yle bütünleşik bir şekilde uygulan-
ması ve Amaç 11 dahil olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ve hedeflerine ulaşılmasına katkı sunması da vardır. Bu bağlamda Yeni 
Kentsel Gündem ve SKA’ların ilişkisi çokça tartışılmaktadır. SKA’ların 
büyük bir kısmının sürdürülebilir kentleşme olmadan ve tam tersi sür-
dürülebilir kentleşmenin SKA’lar olmadan gerçekleşmeyeceği vurgula-
narak SKA’ların sürdürülebilir kentleşme gündeminin gerçekleştirilmesi 
için gerekli görünürlük ve araçları sağladığı belirtilmektedir. Ancak 150 
madde içeren Yeni Kentsel Gündem’in zamana bağlı net amaçlar ve 
hedefler ile finansman ve uygulama araçları içermemesi eleştiri konusu 
olmaktadır.9 Buna rağmen, Yeni Kentsel Gündem ve SKA Gündemi’y-
le, özellikle SKA Gündemi oluşturulurken yerel yönetimlerin müzakere 
süreçlerine yeterince dahil edilmemesi düşünüldüğünde, kentsel toplu-
lukların küresel ve ulusal süreçlerde daha fazla kimlik ve ses kazandığı, 
yeni oluşan küresel kentsel ağlar, teknolojinin yardımı ve deneyim pay-
laşımları ve çoğalan kentsel aktörlerle (yurttaş grupları, yerel bölgesel 
yönetimler, kültürel ve medya ağları vb.) yerelden küresele doğru çoklu 
bir yönetişimin ortaya çıkması da olumlu değerlendirilmektedir.10 

Sürdürülebilir kalkınmaya farklı bir yaklaşım getiren bir diğer rapor da 
1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafın-
dan yayımlanan İnsani Gelişme Raporu olmuştur. Rapor, insani geliş-
menin sadece tek boyutlu ekonomik büyümeyle ölçülemeyeceğini, geli-
şimin Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) ötesinde yoksulluk, toplumsal 

9 Revi, 2016
10 A.g.e.
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cinsiyet, eşitsizlik, eğitim gibi boyutlarıyla bütünsel bir şekilde ele alın-
masını öngörmüştür. Amaç daha çok insan hayatının zenginleşmesi ol-
malıdır. Raporda ayrıca ülkelerin politikalarını karşılaştıran bir endeks 
bulunmaktadır. 2020 yılında yayımlanan İnsani Gelişme Raporu’nda 
ülke profiline göre oluşturulan endekste Türkiye 189 ülke arasında 54. 
sırada yer almıştır.11 Endekse göre 1990 yılında puanı 0,583 olan Türki-
ye 2019 yılında puanını 0,820’ye çıkarmıştır. Türkiye bu puanla yüksek 
insani gelişme kategorisinde yer almakta birlikte Türkiye’nin gelir, do-
ğuşta yaşam beklentisi, eğitim vb. kaynaklı eşitsizlikler (0,683) ve cin-
siyet eşitsizliği (kadın (0,784) erkek (0,848)) bağlamında insani gelişim 
durumlarında aldığı puanların genel ortalamanın altında olduğu dikkat 
çekmektedir.

1990’lı yıllardaki BM konferans ve zirveleri üzerine inşa edilen, sürdü-
rülebilir kalkınmayı ekonomik, sosyal ve çevresel tüm boyutlarıyla ele 
alan ve tüm aktörlerin sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 
etkin rol alması gerektiğini vurgulayan önemli bir mihenk taşı Binyıl 
Kalkınma Hedefleri olmuştur.

11 United Nations Development Programme (UNDP), 2020 Human Development Report, Turkey Country 
Profile http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUR
The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, Briefing note for countries on the 2020 
Human Development Report, Turkey http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/TUR.
pdf

1972: Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan Çevresi Konferansı

1972: Büyümenin Limitleri Raporu

1980: Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
Genel Kurulu, Dünya Koruma Stratejisi (WCS) Belgesi

1987: Ortak Geleceğimiz Brundtland Raporu

1990: Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu
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12 Gündoğan, vd., 2016

1992: Birleşmiş Milletler Rio de Janeiro Çevre ve Kalkınma Konferansı 
(Yeryüzü Konferansı), Gündem 21

1997: Kyoto Protokolü (2005’te yürürlüğe girmiştir.)

2000: Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi
Binyıl Kalkınma Hedefleri (2001’de kabul edilmiştir.)

2002: Birleşmiş Milletler Johannesburg Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi

2012: Birleşmiş Milletler Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi

2015: Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Üçüncü Dünya Konfe-
ransı, 2015 - 2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

2015: Birleşmiş Milletler New York Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi

2015: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar 
Konferansı (COP21), Paris İklim Sözleşmesi (2016’da yürürlüğe girdi)

2016: Habitat III, Birleşmiş Milletler Quito Konut ve Sürdürülebilir
Kentsel Gelişme Konferansı, Yeni Kentsel Gündem

Grafik 1: Sürdürülebilir kalkınmanın tarihsel gelişimi12
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Binyıl Kalkınma Hedefleri Nedir? 

2000 yılı Eylül ayında gerçekleşen Birlemiş Milletler Binyıl (Milenyum) 
Zirvesi’nde “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılan ve 2015 yı-
lına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 8 ana küresel hedef  belirlenmiş-
tir. Bu hedefler; aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması (hedef  1), 
evrensel temel eğitimin (ilköğretimin) sağlanması (hedef  2), toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi (hedef  
3), çocuk ölümlerinin azaltılması (hedef  4), anne sağlığının iyileştiril-
mesi (hedef  5), HIV-AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele 
edilmesi (hedef  6), çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması (hedef  7) ve 
kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi (hedef  8) olmuştur. 

2015 yılında yayımlanan BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu’na13  
göre hedeflerde kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin küresel 
aşırı yoksulluk oranı yarıdan fazla azalmış, 1990’da 1,9 milyar olan aşı-
rı yoksul sayısı 2015’te 836 milyon olmuştur. Bir çocuğun beş yaşın-
dan önce ölüm oranı son yirmi yılda neredeyse yarıdan fazla azalmış, 
1000 canlı doğumda 90’dan 43’e inmiştir. Anne ölüm oranı da özellikle 
2000’den itibaren %45 azalmıştır. 1990’dan beri 2,1 milyar insan iyi-
leştirilmiş sanitasyona erişmiştir. Okullaşmada cinsiyet eşitliği açısından 
iyileşmeler olmuş, ilkokullarda cinsiyet eşitliği çoğu ülkede sağlanmış-
tır. Resmi kalkınma yardımı 2000 ve 2014 yılları arasında %66 artmış 
ve 135,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ancak Binyıl Kalkınma He-
defleri özellikle yoksulluğun ve açlığın azaltılması hususlarında önemli 
çalışmalara ve farkındalığa yol açsa da raporun belirttiği üzere Binyıl 
Kalkınma Hedefleri’nin misyonu bitmemiştir. Hâlâ büyük sorunlarla 
karşı karşıya olan dünyada ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsizlikler 
büyük bir sorun olarak durmaktadır. Özellikle çatışmalar en büyük teh-
didi oluşturmaya devam etmektedir. Çatışmalardan etkilenen kırılgan 
ülkeler aşırı yoksullukla yüz yüzedir. Kadınların parlamentoda temsil 
oranları ve kız çocuklarının okullaşması artsa da kadınların karşılaştığı 
eşitsizlikler sürmektedir. Hâlâ 800 milyon insan aşırı yoksulluk ve açlıkla 
karşı karşıyadır. Sera gazı emisyonları 1990 yılından itibaren %50 art-
mış ve dünyada su kıtlığı çeken nüfusun oranı 1990 yılından beri %40 
artmıştır. 

13 United Nations, 2015a
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Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin en büyük eleştirilerden biri bu 
planın zengin kuzey ve yoksul güney ikiliği üzerine kurulmuş olması-
dır. Plan sürdürülebilir kalkınma odağına az gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkeleri koymuştur. Bu doğrultuda da Binyıl Kalkınma Hedefle-
ri’nin devamı olan 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi bu ayrımı kaldırıp 
SKA’ları her ülkenin uygulaması gereken evrensel bir yol haritası olarak 
tasarlamıştır. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin açtığı yoldan ilerlemek üzere kabul edi-
len Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 2030 Gündemi’nin 2020 
Yıllık Küresel İlerleme Raporu ile, aşağıda da gösterildiği üzere, çözül-
mesi gereken pek çok zorluk ve sorun varlığını devam ettirmektedir. 

Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri Karnesi14

2016 yılında Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin 
sonuçlarını ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne iliş-
kin hazırlıklarını içeren bir ilerleme ve geleceğe ilişkin planlama 
raporu yayımlanmıştır. Rapora göre Türkiye, Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde yıllık ortalama ilerleme per-
formansına göre ilk on ülke içerisine girmiştir. İlerlemenin ön 
plana çıktığı alanlar aşırı yoksulluğun giderilmesi, çocuk ölüm 
oranlarının azaltılması, evrensel eğitime erişim, doğum sonrası 
anne sağlığının geliştirilmesi, özellikle içme suyu ve sanitasyona 
erişim bağlamında çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ol-
muştur. Ancak Türkiye’nin özellikle kırsal ve kentsel ve toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği konularında hâlâ zorluklarla karşılaştığı 
belirtilmektedir. 

14 Ministry of  Development, 2016
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Dünyanın 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Karnesi15 

• 2019 yılında dünya nüfusunun %8,2’si yani 800 milyon insan 
aşırı yoksulluk içinde yaşamakta, günde 1,90 ABD dolarından 
daha az gelirle geçinmeye çalışmaktadır. 2020 yılında COVID-19 
pandemisiyle 71 milyon insanın daha, aşırı yoksul olduğu tahmin 
edilmektedir. 
• 2019 yılında yaklaşık 690 milyon insanın sürekli biçimde yetersiz 
beslendiği tahmin edilmektedir. Bu sayıda 2014 yılından beri 60 
milyon artış olmuştur. Açlık tamamen giderilse bile 2019 yılında 
dünya nüfusunun %25,9’unun yani 2 milyar insanın orta derece 
ya da ciddi beslenme sorunu yaşamış olduğu tahmin edilmekte-
dir. 5 yaşın altında 110 milyonu aşkın çocuk, gelişimi etkileyen 
yetersiz beslenmeyle karşı karşıyadır. 
• 2018 yılında 5,3 milyon çocuk 5 yaşına gelmeden hayatını kay-
betmiştir. 2017’de her gün yaklaşık 810 kadın hamilelikte ya da 
doğum sonrasında önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmiştir. 
2017 itibarıyla dünya nüfusunun üçte biri ila yarısı temel sağlık 
hizmetlerine erişim için gerekli genel sağlık güvencesine sahip de-
ğildir. 
• 2018 yılı itibarıyla okula gitmeyen 258 milyon çocuk ve genç bu-
lunmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde en yoksul ailelerin çocukları-
nın okul bitirme oranı %34’ken, en zengin ailelerin çocuklarında 
bu oran %79’dur. 
• 2018’de gecekondularda yaşayan nüfusun oranı %24 artmıştır.
• 2019 yılında 79,5 milyon kişi savaş, zulüm ve çatışmadan kaç-
mıştır. Bu şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayıdır.
• 2019 yılı itibarıyla ülkelerin sadece %54’ü düzenli, güvenli ve 
sorumlu göç için gerekli kapsamlı göç politika araçlarına sahiptir.
• 2019 şimdiye kadar ölçülen en sıcak yıl olmuştur. İklim değişik-
liği nedeniyle oluşan doğal afetler 2018 yılında 38 milyon kişiyi 
etkilemiştir.

15 United Nations, 2020
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
Kapsamı ve Uygulanması

Yukarıda da belirtildiği üzere 2012 yılında düzenlenen “Rio+20 Kal-
kınma Zirvesi”nde, tamamlanma tarihi yaklaşan Binyıl Kalkınma He-
defleri’nin yerine 2015 yılı ve sonrası için geliştirilecek kalkınma gün-
deminin geliştirilmesi çalışmalarına başlanması kararı verilmiştir. Bu 
doğrultuda küresel ve ulusal düzeylerde istişareler16 başlatılmıştır. 2014 
yılında UNDP ve UN-Habitat önderliğinde 2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü ku-
rulmuş ve sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma için yerel yönetimlerin 
Gündeme dahilinin önemine vurgu yapılmıştır. 

SKA’lar Nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi 25-27 Eylül 2015 tari-
hinde New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebi-
lir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilmiştir. “Dünyamızı Dönüştürmek: 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” metninde17 dünya liderleri-
nin ilk defa böyle evrensel ve geniş bir politika gündemi için ortak bir 
eylem planı üzerinde anlaştığı belirtilmiştir. Metnin dili de bu iddiayı 
ve tutkuyu yansıtacak şekildedir. Metnin önsözünde “Tüm ülkeler ve 
paydaşlar, işbirlikçi ortaklıklar içinde, bu Planı uygulayacağız. Bizler in-
sanlığı yoksulluğun zulmünden kurtarmaya, gezegenimizi sağaltmaya 
ve korumaya kararlıyız. Dünyayı sürdürülebilir ve dayanıklı (resilient) bir 
yola sokmak için acilen alınması gereken cesur ve dönüştürücü adımları 
atmaya azimliyiz. Bu ortak yolculuğa başlarken kimsenin geride kalma-
yacağını taahhüt ediyoruz.” ifadesi yer almaktadır. 

SKA’lar, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündem Deklarasyon metnin-
de belirtildiği üzere Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarısı ve ilerleme 
ivmesini temel alan bir zemin üzerine inşa edilmiştir. Ancak yukarıda 
belirtildiği üzere, SKA metni de Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde henüz 
ulaşılamayan amaçların olduğunu ve SKA’ların Binyıl Kalkınma He-
defleri’nin ötesinde daha kapsamlı ve bütüncül amaçlar içerdiğini ve 
Binyıl Kalkınma Hedefleri’yle bitirilemeyen işi bitirmeyi hedeflediğini 
belirtmektedir. 

16 Türkiye de BM Görev Gücü öncülüğünde ulusal istişarelerin yürütüldüğü 88 ülkeden bir olmuştur.
17 United Nations, 2015b
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Gündem, sürdürülebilir kalkınmanın tüm ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarını kapsayan 17 ölçülebilir amaç ve bu amaçların altında 169 
hedefi içermektedir. Tüm amaçlara 2030’da ulaşılması hedeflenmekte-
dir. Amaçların uygulama süreci de 1 Ocak 2016 tarihinde başlamıştır. 
Amaçlar şöyle sıralanmıştır: yoksulluğa son; açlığa son; sağlıklı ve kalite-
li yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitas-
yon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; 
sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir 
şehirler ve topluluklar; sorumu üretim ve tüketim; iklim eylemi; suda-
ki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; amaçlar için 
ortaklıklar. 

17 SKA’nın tamamı birbiriyle bağlantılıdır. Hepsi bir bütünü oluştu-
rurken, her biri diğer amaçlarda da ilerlemeye hizmet etmektedir. Bu 
bağlantılılık aşağıdaki grafikte görselleştirilmeye çalışılmıştır. 17 SKA; 
İnsanlar (People), Gezegen (Planet), Refah (Prosperity), Barış (Peace) ve Or-
taklık (Partnership) olarak 5 küme ya da sütün altında kategorize edilmek-
tedir. Barış ve Ortaklık kategorileri diğer üç sütundaki ilerlemeler için 
gerekli şartları sağlamayı hedeflemektedir. 

Grafik 2: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/)



Grafik 3: SKA kümeleri (Kaynak: https://www.local2030.org/library/290/Local-support-for-global-challenges.pdf)
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2030 Kalkınma Gündemi insanlık, gezegen, ortak refah, barış ve ortak-
lıkları gözeten taahhütler içermektedir. Bu taahhütlerin gerçekleştiril-
mesi için de ortak prensiplerden bahsedilebilir.18 Bunlar:

• Kapsayıcılık: Küresel Gündemin ana sloganı/mesajı kimseyi ge-
ride bırakmamaktır (no one left behind) ve toplumdaki en hassas 
gruplara ulaşılması ve tüm paydaşların herkesin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çalışması anlamına gelmektedir. Bu anlamda SKA’lar ahlaki bir 
rota da çizmektedir. 
• Evrensellik: 2030 Gündemini gerçekleştirmek için gelişmekte olan 
ve gelişmiş tüm ülkelerin dahli gerekmektedir; sürdürülebilir kalkınma, 
gezegeni ve tüm insanlığı topyekun ilgilendiren bir olgu olarak görül-
mektedir. 
• Entegrasyon: Amaçlar ile hedeflerin birbirlerine bağlı ve çok boyut-
lu oluşu konuyla ilgili sektörlerin ve paydaşların birlikte çalışmasını da 
zorunlu hale getirmektedir. 
• İnovasyona/teknolojiye ve veriye dayalılık: Teknolojik ilerleme-
ler ve veri oluşturma kapasitesi amaçlara ilişkin ihtiyaçları, zorlukları ve 
ilerlemeyi ölçmek için önemlidir. 
• Yerellik: Yerel yönetimler ve toplulukların koordinasyonu ve desteği 
amaçlara ulaşmakta kilit önemdedir. 

SKA’ların Temel Uygulanma ve Takip Mekanizmaları Nedir?

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanması için küresel 
düzeyde çok katmanlı çalışmalar gerekmektedir. SKA’ların uygulanması 
sadece bir hükümet ya da kurumun sorumluluğunda değildir. Son yıl-
larda, “sorunun çözümü soruna en yakın muhatap, yani yerel yönetim-
ler tarafından üretilebilir” yaklaşımıyla SKA’ların yerelde uygulanması 
yani yerelleştirilmesi ve yerelleştirmelerin daha görünür ve aktif  olan 
ulusal politika ve mekanizmalarıyla ilişkisi ve işbirliği daha fazla tartı-
şılmaya başlanmıştır. Ancak SKA’ları başarmak için temel olarak ülke-
lerin ulusal düzeyde bu süreci sahiplenmeleri ve uygulamaya geçmeleri 
beklenmektedir. Bağlayıcı olmasalar da SKA’ları uygulamak için ulusal 
hükümetler gerekli araçlarını ve kaynaklarını mobilize etmektedirler. 

18 United Nations, 2015b



19 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ve SKA’ların Yerelleştirilmesi 

Bunu yaparken de ülkelerin öncelikli olarak sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımını kalkınma dahil kendi ilgili politika, plan ve programlarına 
entegre ettikleri, kendi politikaları yoksa da baştan politika geliştirdikleri 
görülmektedir. SKA’ların yerelleştirilmesi konusuna bir sonraki başlıkta 
değinmeden önce, SKA’lardaki ilerlemelerin ve sorun alanlarının takibi, 
raporlanması ve gözden geçirilmesi için ne tür mekanizmaların kulla-
nıldığına bakmak yerelleşme mekanizmalarına da ışık tutması açısından 
faydalı olacaktır. 

SKA’ların başarısı hükümetlerin sağladığı ve yıllık yayımlanan verilerle 
takip edilmektedir. Bu bağlamda, ülkeler amaç ve hedeflerdeki ilerle-
melerin takibi için SKA’lar için geliştirilen küresel gösterge çerçevesini19  
dikkate alarak veri üretmek durumundadırlar. SKA’lar için geliştirilmiş 
232 küresel SKA göstergesi bulunmaktadır. Bu göstergeler de üç ana 
katman (tier) altında sınıflandırılmaktadır.20 

• Katman 1 (tier 1): Gösterge uluslararası düzeyde kabul edilmiş meto-
doloji ve standartlarla uyumludur ve göstergenin ilgili olduğu ülkelerin 
ve bölgedeki nüfusun en az %50’si için düzenli olarak veri üretilmekte-
dir (28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 130 gösterge 1. Katman altındadır).
• Katman 2 (tier 2): Gösterge kavramsal olarak net, uluslararası düzeyde 
kabul edilmiş metodoloji ve standartlarla uyumludur ancak ülkeler ta-
rafından düzenli olarak veri üretilmemektedir (97 gösterge 2. Katman 
altındadır ve 4 gösterge de farklı katmanlar altında değerlendirilmekte-
dir).
• Katman 3 (tier 3): Gösterge için uluslararası düzeyde kabul edilmiş 
metodoloji ve standartlar henüz yoktur ancak metodoloji ve standartlar 
ya geliştirilmektedir ya geliştirilecektir ya da test edilecektir. 

Ülkeler SKA’lar için hazırlanmış bu sınıflandırma (sadece rehberlik 
amacıyla) ve göstergelere paralel olan kendi ulusal gösterge setlerini 
geliştirmektedir. BM’nin 2020 yılı SKA Raporu’nda21 belirtildiği üzere 
yıllar içerisinde SKA’ların izlenmesi için uluslararası karşılaştırılabilir 
veri miktarı artmış ve önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak rapo-

19 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20
review_Eng.pdf
20 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/ 
21 United Nations, 2020
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ra göre 1) coğrafi kapsam, güncellik ve yeterli kırılımlı (disaggrageted) 
veri ihtiyacı bağlamında hâlâ büyük veri açıkları bulunmaktadır. Hatta 
ülkelerin ellerindeki verilerle raporlama yapıp iyi olmadıkları ya da ve-
rileştiremedikleri alanları raporlamamaları nedeniyle ilerlemelerin ol-
duğundan daha olumlu gösterildiği tartışılmaktadır.22 2) Yerel ve ulusal 
düzeyde SKA göstergelerinin veri kalitesini belgeleyecek metaverilerin 
derlenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda zorluklar mevcuttur. Rapo-
run belirttiği üzere ve Küresel SKA Gösterge veri tabanının gösterge 
analizlerinden çıkan sonuca göre 17 amacın dördünde 194 ülkenin ya-
rısından azının uluslararası karşılaştırabilir verisi bulunmaktadır. Ülke 
bazlı veri eksikliğinde özellikle Amaç 5 (cinsiyet eşitliği) de ön plana çık-
maktadır ve ortalama 10 ülkeden yalnızca 4’ünün bu amaç ile ilgili ve-
risi bulunmaktadır. Amaç 12 (sürdürülebilir üretim ve tüketim) ve Amaç 
13 (iklim eylemi) amaçlarında da ciddi veri açıkları bulunmaktadır. 3) 
Ayrıca, yeteri veriye sahip olan ülkelerin de zamansal karşılaştırma için 
gereken temel/baz veriye sahip olmamaları politika yapıcıların trendle-
ri ve ilerlemeyi takibini zorlaştırmaktadır.

22 Deininger, vd., 2019, s. 24
23 Yıkmaz, 2011
24 A.g.e.

SKA’ların Takibi için Gerekli Veri Yönetimine
İlişkin Kavramlar

Gösterge (Indicator)23: Gösterge bir olayın, çevrenin ya da ala-
nın durumuna ilişkin bilgi veren, açıklayıcı özelliği bulunan bir 
parametreden veya parametrelerden elde edilen değer şeklinde 
tanımlanmaktadır. Göstergeler, kamuoyuna ve karar vericilere ele 
alınacak konuyla ilgili karmaşıklığı makul düzeyde olan, kolaylık-
la anlaşılabilir bilgiler sağlamaktadır. Göstergeler hedefe ulaşmak, 
ilerlemeleri ölçmek için gereklidir.

Endeks (Index)24: Toplu veya ağırlıklı parametre ya da göster-
gelerden oluşan bir set olarak tanımlanmaktadır. İnsani Gelişme 
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Ülkelerin SKA’ları uygulama çabalarını belgelendirmede ve paylaşma-
da kullandıkları temel metot, ülke düzeyinde gönüllü olarak yapılan 
raporlamalardır. Bu raporlar 2030 Gündemi’nin ve SKA’ların uygu-
lanmasına ilişkin Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmeler (Voluntary National 
Reviews, VNR)25 olarak adlandırılmaktadır. Raporlar hükümetlerin özel 
sektör, akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar, STK’lar da dahil ol-
mak üzere tüm paydaşlarıyla işbirliği içerisinde hazırlamaları beklenen 

Endeksi (HDI), Kent Refah Endeksi (CPI) Göçmen Entegrasyon 
Politikaları Endeksi (MIPEX) gibi, seçili tematik konularda ülke-
ler arası durum analizi ve karşılaştırma yapmak için kullanılan 
endeksler bulunmaktadır. Göstergelerden bileşik endeks oluşturu-
lurken genelde nesnel bakış açısından öznelliğe doğru bir kayma 
söz konusudur çünkü endekslerin oluşturulmasında kabul edilen 
varsayımlar ve gösterge seçim kriterleri genellikle öznel değerlen-
dirmelere dayanmaktadır. 

Kırılımlı veri (Disaggregated Data): Kırılımlı veriler; 1) birçok 
kaynak, ölçüm, değişken ya da birimden toplanan, 2) istatistiksel 
analiz ya da kamu raporlamaları için birleştirilen (aggregate) veri 
(örneğin verilerin özeti gibi) olarak derlenen, 3) veriden daha kü-
çük parçalara ve birimlere bölünen sayısal ya da sayısal ol-
mayan bilgilerdir.

Metaveri (Metadata): Metaveriler en kısa tanımıyla veri hak-
kındaki verilerdir. Verileri tanımlayan, anlamlandıran, kalite-
sini, kaynağını, formatını ve bunun gibi değişkenleri açıklayan 
bilgiler topluluğudur.

Baz veri (Baseline Data): Baz veriler, daha sonradan elde edi-
len verilerle karşılaştırmak için uygulanan bilgi setidir. Pek çok 
araştırma projesinin temelini oluşturur. 

25 Voluntary National Reviews (Ulusal Gönüllü Gözden Geçirme raporları) (İngilizce) için bkz. https://
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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ve gönüllü olarak yapılsa da Küresel Gündem amaçlarına ulaşılması 
yolunda ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılan en önemli araçlardan 
birisi olmaktadır. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme raporları hazırlan-
ması süreci kendi başına bir amaç değil, SKA amaçları ve hedefleriyle 
ilgili ilerlemenin ve kısıtlamaların gözden geçirilmesi ve durumun de-
ğerlendirilmesi anlamında SKA uygulama sürecinin bir parçası olmak-
tadır. Bu raporların hazırlanma yöntemi ve içeriği üzerine BM tarafın-
dan hazırlanmış rehberler bulunmaktadır.26 Son yıllarda yerel düzeyde 
Gönüllü Yerel Gözden Geçirme (Voluntary Local Reviews, VLR) raporları 
da hazırlanmaktadır. Ancak bir sonraki bölümde değinilecek bu raporla-
rın, VNR’lerin aksine, BM’de resmi bir statüsü bulunmamaktadır. 2030 
yılında kadar her ülkenin en az iki VNR hazırlanması beklenmektedir. 

Ayrıca, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) bünyesinde kuru-
lan Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’a (High Level Political Forum) SKA’ların 
düzenli bir şekilde takip ve gözden geçirilmesi sorumluluğu verilmiş-
tir. Forum, ülkelerin süreç boyunca kaydettikleri başarıları, yaşadıkla-
rı güçlükleri ve edindikleri tecrübeleri paylaşmalarını temin eden faa-
liyetler yürütmekte, sürecin takibi için gerekli siyasi liderlik, rehberlik 
ve tavsiyeleri sağlamaktadır. Forum, Genel Kurul himayesinde devlet 
başkanları düzeyinde her dört yılda bir ve Ekonomik ve Sosyal Konsey 
himayesinde bakanlar düzeyinde her yıl düzenlenmektedir. Her yıl dü-
zenlenen forumlar her seferinde seçili 5 Amaç setine odaklanmaktadır 
ve bunlarla ilgili bir genel tema belirlenmektedir. Örneğin 2020 yılında 
düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’un teması, “Hızlandırılmış 
eylemler ve dönüşüm sağlayıcı yollar: Eylemle dolu bir on yıl ve sürdü-
rülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi” olmuştur. Forumun ana ekseni-
ni VNR’lar oluşturmaktadır. İlk VNR’larını tamamlayan ülkeler New 
York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Forumlarda sunum yapmaktadırlar. 
VNR’ler BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan SKA’lara ilişkin 
yıllık ilerleme raporlarına dayanak olmasının yanı sıra, ülkeler arası de-
neyim paylaşımı, karşılıklı hesap verilebilirlik ve diyalog yaratımı için 
önemli görülmektedir. Kısaca, küresel düzeyde SKA’ların takibi ve göz-
den geçirilmesi Yüksek Düzeyli Siyasi Forumlar ve BM Genel Sekreter-
liği tarafından hazırlanan Yıllık SKA İlerleme Raporlarının27 desteğiyle 

26 United Nations Department of  Economic and Social Affairs (UN DESA), 2020a
27 United Nations, 2020; United Nations Department of  Economic and Social Affairs (UN DESA), 2020b
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yapılmaktadır. Ayrıca her dört yılda bir bilim insanlarına hazırlatılan 
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporları28 bulunmaktadır.

SKA’lara ulaşmak için gereken finansmanla ilgili olarak ülkelerin ken-
di kaynaklarını seferber etmesi beklenmektedir. Ancak küresel işbirliği 
çerçevesinde, bu Gündemin gerçekleştirilmesi için ihtiyacı olan ülke-
lere ve bölgelere finansman kaynağı ayrılmasının önemi üzerinde de 
durulmaktadır. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklık 
çerçevesinde 2015 yılında Addis Ababa’da düzenlenen Kalkınmanın 
Finansmanı Üçüncü Uluslararası Konferansı’nda kabul edilen Addis 
Ababa Eylem Gündemi’nin uygulanmasının, SKA’lara ve hedeflerine 
ulaşmak için kritik önemde olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda ulus-
lararası finans kuruluşlarının (Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, 
BM Kalkınma Fonu vb.) gelişmekte olan ülkeleri desteklemelerinin öne-
mi de Gündem metninde vurgulanmaktadır. Ayrıca, 2030 Kalkınma 
Gündemi metninde belirtildiği üzere, yerel kaynaklarını seferber eden 
ülkeleri desteklemek için uluslararası kamu finansmanı da önemlidir. 
Başlıca uluslararası kamu finansmanlarından biri Resmi Kalkınma Yar-
dımıdır (Official Development Assistance-ODA). 

Son olarak 2012 yılında BM Genel Sekreteri himayesinde kurulan ba-
ğımsız Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (Sustainable Develop-
ment Solutions Network-SDSN) 193 BM üyesi ülkeyi kapsayan, ülkeler 
arasında sıralama yapan ve ülke profilleri içeren yıllık ilerleme raporları 
yayımlamaktadır. Türkiye bu endekse göre 70. sırada bulunmaktadır. 
2020 raporuna29 göre SKA’larını başarmış henüz hiçbir ülke bulunma-
maktadır. İsveç en üst sıradayken, örneğin ABD gibi ekonomik gelişmiş-
likte üst sırada bulunan bir ülke sürdürülebilir kalkınma sıralamasında 
31. sıradadır. Bu ağ ayrıca SKA’lar için bilimsel yaklaşımlar sunarak, 
SKA’ların yerelleştirilmesi ve kentler bağlamında pek çok araştırma ve 
yayın yapmaktadır.

28 United Nations, 2019
29 Sachs, vd., 2020
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Türkiye’nin SKA’ları Uygulama, Takip ve Gözden 
Geçirme Mekanizmaları 

Türkiye bütüncül bir yaklaşım izleyerek Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın kalkınma politikalarına doğrudan entegre edilmesi 
ve kurumsal yapıların etkinleştirilmesi yönünde çalışmalar yap-
maktadır. Türkiye, SKA’ları uzun vadeli vizyonunun bir parçası 
ve Kalkınma Planlarının temel girdilerinden biri olarak almayı 
hedeflemektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri de uygulanırken 
Kalkınma Planları sürecin temel unsuru olmuştur. Türkiye’nin şu 
an yürürlükte olan 11. Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kap-
samaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kalkınma planla-
rının hazırlanmasından sorumlu kurum olup, aynı zamanda ülke 
genelinde SKA’ların uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını 
koordine etmektedir. SKA’ların hayata geçirilmesinde tüm ilgili 
bakanlıkların ve kurumların sorumluluğu bulunmaktadır.

Türkiye, 2030 Gündemi kabul edildikten sonra, 2016 yılındaki 
ilk Yüksek Düzeyli Siyasi Forum toplantısında Gönüllü Ulusal 
Gözden Geçirme Raporu sunan 22 ülkeden biri olmuştur. İkinci 
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu30 2019 yılında sunul-
muştur. Rapor “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında 
Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” çıktılarıyla hazırlan-
mıştır. Proje kapsamında her bir SKA için Türkiye’nin 2010-2018 
yılları arasındaki politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve projeleri 
bağlamında mevcut durumu değerlendirilmiş, elde edilen bulgu-
lar ve yapılan tespitler ışığında eksiklikler ve iyileştirme ihtiyacı 
bulunan alanlar ortaya konulmuştur. 2. VNR sürecinde toplam 
312 STK, 2000 şirket temsilcisi, 50 belediye temsilcisi, 600 uz-
man olmak üzere toplam 2962 kişi ve kurumun doğrudan katkısı 
alınmıştır.

30 T.C Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019), Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
İkinci Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu 2019  https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/
Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Turkiye-2nci-Ulusal-Gozden-Gecirme-Raporu_TR-WEB.pdf
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerelleştirilmesi

Yukarıda belirtildiği üzere SKA’ların uygulanması ve ilerlemesi temel 
olarak ulusal düzeyde ölçülmekte ve gözden geçirilmektedir ancak son 
yıllarda kentlerin SKA’ları yerel gündemlerine kattığı ve bir şekilde ye-
relde de uygulamaya başladığı görülmektedir. SKA’ları kabul eden BM 
Kararı gereğince aslında ülkeler, SKA’lar doğrultusunda yerelde de ça-
lışmalar yapacaklarını ve buna ilişkin ilerlemeyi de düzenli ve kapsayıcı 
biçimde yerel (sub-national) düzeyde raporlayacaklarını taahhüt etmiş-
lerdir. Ancak VNR’lerin yerel ve bölgesel yönetimlerin dahlini pek iyi 
sağlamadığı belirtilmektedir. 2019 Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’a sunu-
lan dokümana32 göre 2016 ve 2018 yılları arasında BM’ye rapor veren 
102 ülkeden sadece 42’sinde VNR’lerin geliştirilmesi sürecinde yerel 
ve bölgesel yönetimlere danışılmıştır. Bu nedenle son yıllarda dünyanın 
pek çok yerinde yerel ve bölgesel yönetim ağları bu boşluğu doldur-

Ayrıca 2020 yılındaki Yüksek Düzeyli Siyasi Forum için de bir 
Değerlendirme Raporu31 hazırlanmıştır. Bu raporda Türkiye’nin 
ilgili SKA’lar için 2018-2020 döneminde uyguladığı politikalar, 
yürüttüğü projeler ve uygulamalardan öne çıkan hususlar derlen-
miştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2030 Gündemi’nin gösterge-
ler bazında izlenmesinden sorumludur. TÜİK tarafından, sürdü-
rülebilir kalkınmanın izlenmesi amacıyla 2000 yılından beri 10 
kategoride 132 göstergeden oluşan ulusal sürdürülebilir kalkın-
ma göstergeleri ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde üretilmektedir. 
SKA göstergeleri 2017-2021 yıllarını kapsayan Resmi İstatistik 
Programı’na entegre edilmiştir. 

31 T.C Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2020), 2020 BM Yüksek Düzeyli̇ Siyasi̇ Forum 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2018-2020 Türkiye Gelişmeleri̇ 
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/HLPF-2020-Turkiye-Gelismeleri.pdf  
32 Global Taskforce of  Local and Regional Governments’ Position Paper to the 2019 HLPF 
https://www.global-taskforce.org/sites/default/files/2019-04/LAMG_HLPF_positionpaper.pdf
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mak ve yerelleştirmenin raporlamasını yapmak için Gönüllü Yerel ve 
Bölgesel Gözden Geçirmelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 
yürütmeye başlamıştır. 

SKA’ların Yerelleştirilmesi Nedir?

Yerelleştirme; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve hedeflerinin 
yerel düzeyde geliştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi, uygulanması 
ve takibi süreci olarak tanımlanabilir.33 SKA’lar için yerelleştirme (loca-
lization) kavramı Küresel Gündem’in ulusal düzeye indirgenmesi için de 
kullanabilen bir kavram olmakla birlikte34 son yıllarda geliştirilen pek 
çok bilgi zemini aracında, SKA’ların yerel ulus altı (subnational) düzeye 
adapte edilip uygulanması anlamına gelmektedir. Yerelleştirme; yerelde 
Kalkınma Gündemi’ne ilişkin sonuç almaya götürecek somut mekaniz-
malar, araçlar, yenilikler, platformlar ve süreçler içermektedir. Bu da 
sadece bir kurumla değil, bölgesel bir yaklaşımla yereldeki sivil toplum, 
topluluk temsilcileri, özel sektör gibi pek çok aktörle mümkün olabil-
mektedir.

SKA’lar Neden Yerelleştirilmelidir? 

SKA’ların yerelleştirilmesi üzerine son yıllarda hazırlanan rehberler ve 
VLR raporları, yerel yönetimleri SKA’ları yerelleştirmeye ya da uygula-
maya teşvik edebilecek temel nedenlere ve sürecin olası katkılarına vur-
gu yapmaktadır. Bu katkılar şehirden şehre değişse de aşağıdaki ortak 
hususlar ön plana çıkmaktadır. 

• SKA’ların küresel çerçevesinin değeri: BM Genel Sekreteri Ban 
Ki Moo’nun belirttiği üzere SKA gündemi milyonlarca paydaştan alı-
nan girdiyle hazırlanmıştır ve insanlığa ait bir gündemdir; bu nedenle, 
bu çerçeve uzun vadeli bir vizyon geliştirmek için yerel yönetimlerin 
başvurabileceği iyi bir baz/çerçeve olmaktadır.35

33 Siragusa, vd., 2020 
34 BM’nin resmi SKA internet sitesinin yerelleştirme (localization) başlığı altında ulusal ve bölgesel düzeye 
ilişkin çalışmalara değinilmektedir. Bkz. https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/SDG-localization-and-
implementation/
35 Kanuri, vd., 2016
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o SKA’ların kentlerin planlamasına dahil edilmesi, ileri düzey bir 
kontrol listesi ve yol haritası sağlayacaktır.
o SKA gündemini yerelleştirmek ya da yerelde uygulamak katılımcı 
ve veriye odaklı planlama ve raporlama için önemli bir adım olacak-
tır.
o Ayrıca bu süreç yerel yönetimleri daha şeffaf  ve hesap verebilir 
yapmaya yardımcı olacaktır. Şehirlerin sorunları, ilerlemeleri vb. sü-
reçler yurttaşlarla daha sistematik bir şekilde paylaşılabilecektir. 
o İlerlemenin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda raporlanması 
sürecinde pek çok paydaşın bir araya gelmesi ve etkileşime girmesi 
kent için yeni dinamikler yaratma potansiyeline sahiptir. 

• “Kimseyi geride bırakmamak” (no one left behind) ilkesine 
katkı: SKA’ların ana prensibi kimseyi geride bırakmamaktır. SKA’ların 
uygulanması ve kazanımların eşit dağılımı için hiçbir demografik ve me-
kansal grubun geride bırakılmaması önemli bir unsurdur. Bu nedenle, 
küresel düzeyde anlaşılamayacak yerel ihtiyaçların ve önceliklerin belir-
lenmesi ve kalkınma gündemine ilişkin aşağıdan yukarıya ve yerele özgü 
bir yaklaşımla planlama yapılması katkı sağlayacaktır.
• Küresel liderlik yapma ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirme: 
SKA’ların kentin planlamalarına dahil edilmesi ve SKA’ları uygulamak 
için geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar kentleri küresel lider ve yenilikçi 
olarak konumlandıracaktır. SKA’lara yönelik adımlar atmak, program-
lar geliştirmek uluslararası kuruluşların, fon sağlayıcıların, muhatap şe-
hirlerin ve medyanın ilgisini çekecektir. 
• Fon kaynaklarına erişim ve kaynak seferberliği: SKA’ların ger-
çekleştirilmesine yönelik finansman seferberliği küresel bir öncelik ol-
maktadır. Bu bağlamda SKA’lar için geliştirilmiş finansman kaynakları 
bulunmaktadır ve bazı yerel ve uluslararası özel vakıf  ve fon sağlayıcı 
kuruluşlar SKA’ları, destekledikleri programların etkisini ve başarısını 
ölçmek için kullanmaya başlamıştır. Geliştirilen program ve faaliyetle-
rin SKA hedef  ve göstergeleriyle eşleştiğini göstermek fon kaynaklarına 
erişim için önemli bir yol olmaktadır.
• Küresel ağların parçası olma: SKA’lar küresel bir topluluk, ortak 
bir dil ve paylaşılan bir gündem oluşturmuş durumdadır. Bu küresel 
ağın parçası olmak hem uluslararası şehirler ağına, bilgi zemin ve kay-
naklarına erişim hem de ortak hareket etme anlamına gelmektedir. 
• Birlikte öğrenme: SKA gündemini uygulayan kentler arasında pek 
çok paylaşım platformu, araçlar ortaya çıkmaktadır. Şehirler farklı yön-
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temleri test edip, verileri, deneyimleri birbirleriyle paylaşmaktadır. Bu 
şekilde ortak hareket etmek toplu etkinin ölçülebilmesini de kolaylaştır-
maktadır.
• Uzman desteği alma: Tüm dünyada üniversiteler ve araştırma ku-
ruluşları SKA’ların önemini kavramış ve SKA’lar üniversite müfredat-
larına girmiştir. Üniversite, bağımsız araştırma kuruluşları vb. işbirlik-
leriyle SKA’lara ilişkin pek çok araştırma yürütülmektedir. SKA’ların 
uygulanmasına yönelik çok paydaşlı araştırma projeleri için oldukça 
fazla kaynak ayrılmaktadır. Yerel yönetimlerin de bu tür işbirlikleriyle 
ulusal ve uluslararası düzeyde destekler alması her zaman mümkündür. 

SKA’lar Nasıl Yerelleştirilmektedir?

Pek çok kent yönetimi 2030 Gündemi’nin önceden belirlenmiş öncelik 
ve hedefleriyle halihazırdaki çalışmalarına faydalı ve anlamlı bir çerçe-
ve sunduğunda hemfikirdir. Bu doğrultuda da giderek daha fazla kent, 
SKA’larla ilgili çalışmalarını ve ilerlemelerini doğrudan ulusal düzeye 
katkısı olmasa bile raporlamaya ve SKA yerelleştirme çalışmalarını hem 
kendi vatandaşları hem de başka kentler ve küresel camiayla paylaşma-
ya gönüllü olarak başlamışlardır. Ancak kapsam ve yaklaşım bakımın-
dan sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu her karar ve eylemin 
küresel çabaya sağladığı katkının yanı sıra, bu çalışmalar belediyeler ve 
başka mecralar tarafından36 paylaşılsa da sistematik bir yerelleştirme 
için bunlar yeterli olmamaktadır. Bu rehberde SKA’ların yerelleştiril-
mesi ile, SKA’ların karar vericiler tarafından bir politika amacı olarak 
kabul edilerek ve ilgili üst eylem ve planlarla da uyumlu stratejiler ge-
liştirilerek uygulama ve kent hizmetlerinin SKA’larla uyumlaştırılması 
ya da halihazırda SKA’lara nasıl katkı sağlandığının ortaya çıkarılması, 
bunların ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verilerle takip edilebilir ve ra-
porlanabilir olması kastedilmektedir. 

36 Yerel-iz Derneğinin iyi örnekler kitaplarında belirtildiği üzere bu tür karar ve eylemlerin küresel çabaya 
katkıda sağlaması, tek bir faaliyetin birden fazla amaca hizmet etmesi ve yerel hizmetlerde fark yaratması 
mümkündür.

Yerel-iz Derneği (2018), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
http://yereliz.org/projects/surdurulebilir-kalkinma-hedeflerinin-yerellestirilmesinde-iyi-ornekler-kitabi/

Yerel-iz Derneği (2018), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde Dünyadan İyi Örnekler 
Kitabı
http://yereliz.org/projects/4709/ 
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SKA’ların yerelleştirilmesine ilişkin rapor ve rehberlerde bu sürecin be-
lirli adımlarla yapılması önerilmektedir. Sürecin akışı temel olarak aşa-
ğıdaki şekilde belirtilmektedir.37

• Liderlik ve yönetim yapısının belirlenmesi
• Şehrin ana değerlerinin belirlenmesi 
• Çalışma gruplarının kurulması
• Nüfus ve ekonomik eğilimler ve şartlar dahil olmak üzere baz/temel 
verinin derlenmesi 
• Halihazırda yapılan çalışmalar arasında SKA’larla aynı doğrultuda 
olanların durum değerlendirmesi, eksikliklerin ve önceliklerin belirlen-
mesi 
• Bütçenin ve potansiyel fon kaynaklarının belirlenmesi
• Hedefleri, göstergeleri, ölçütleri içeren bir plan taslağı hazırlanması 
• Paydaşların ve dış danışmanlarının belirlenmesi ve onlardan alınan 
görüşlerin plan taslağına dahil edilmesi
• Bütçelerin ve hesap verebilirlik mekanizmalarının ölçütler, göstergeler 
ve son taslakla eşleştirilmesi
• Planın hesap verebilirlik ve geri bildirim mekanizmaları da dahil edi-
lerek uygulamaya konulması

Kentlerin SKA’ları yerelleştirirken ve SKA’lara katkı sağlayan çalışma-
larını raporlarken kullandıkları sistematik yöntemler arasında Gönüllü 
Yerel Gözden Geçirmeler (Voluntary Local Reviews, VLR) giderek popü-
lerleşmektedir. Haziran 202038 itibarıyla 39 yerel ve bölgesel yönetim 
kendi VLR’lerini geliştirmiştir. 2020 Şubat ayında yayımlanan bir diğer 
benzer rapor39 baz alındığında Şubat ve Haziran ayları arasında 23 tane 
daha VLR yayımlanmıştır. Bu da VLR’lere olan ilginin giderek arttığını 
göstermektedir. VLR’lerle yerel yönetimler, ilerlemelerini düzenli ola-
rak takip edip gözden geçirme ve SKA’ları yerelleştirme deneyimlerini 
ve yaşadıkları zorlukları paylaşma fırsatı bulmaktadırlar. VLR’ler amaç-
ları önceliklendirmek ve yerelde SKA’larla ilgili farkındalık oluşturmak 
için de faydalı görülen bir araç olmaktadır. 

37 Mesa, vd., 2019
38 Ciambra, 2020
39 Ortiz-Moya, vd., 2020   
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VLR’lerin ilgili politikaları nasıl dönüştüreceği ve sürecin nasıl ilerleye-
ceği henüz çok net olmasa da VLR’lerin işlevleri de dönüşmeye başla-
mıştır. Başta yerel yönetimlerin SKA’larla ilgili gelişmelerini küresel are-
naya sunmak amacı ile yürütülen VLR süreci için artık sürecin kendisi, 
kalitesi ve etkisi tartışılmaya başlamıştır. Öncelikle, VLR’lerle ilgili kabul 
edilmiş bir çerçeve yoktur ve VLR’ler BM’nin 2030 Kalkınma Günde-
mi sürecinin resmi parçası değildir. BM’nin ulusal düzeyde VNR hazır-
lamak üzerine bir el kitabı vb. araçları olsa da VLR’ler kentlerin kendi 
özgün çabalarıyla ve/veya VNR’lerin uyarlanmasıyla inşa edilmektedir. 
UCLG ve UN-Habitat’ın VLR Rehberi, AB’nin SKA’ları Yerelleştirme 
El Kitabı, Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü’nün (IGES) VLR’lerin 
Durumu gibi son yılda çıkarılan yayınlar da bu sürece yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Şu ana kadar geliştirilen VLR’lerde özellikle şu yakla-
şımlar ortaya çıkmıştır:

• VLR’lerin bazıları tüm SKA’ları içermekte (Bristol, La Paz, Mannhe-
im), bazıları ise o kentle ilgili seçilmiş SKA’lara (Taipei, Ghent) ya da o 
yılın Yüksek Düzeyli Siyasi Forumunda ele alınan SKA’lara (New York, 
Helsinki) odaklanmaktadır. 
• VLR’ini oluşturan kentlerin bazıları kendi halihazırdaki planlamaları-
na bağlı kalarak SKA’ların mevcut planlarla ne kadar uyumlu olduğunu 
göstermeye çalışmakta, bazıları ise SKA’ları tümden yerelleştirerek uy-
gulama planları geliştirmektedir.
• VLR geliştirme süreci için, yerel yönetimler içerisinde farklı konular-
dan sorumlu birimler bünyesinde VLR çalışma grubu kurulması (örn. 
Shimokawa, SKA Gelecek Şehir Alt Komitesi-SDG FutureCity Sub-
committee’, Bristol SKA Birliği-SDG Alliance), halihazırdaki belediye 
başkanının ekibinde strateji ofislerinin bu konuyu da üstlenmesi ya da 
çalışmanın dışarıdan paydaşların desteği alınarak yürütülmesi gibi yön-
temler izlenmektedir. 
• Ayrıca bazı şehirler özellikle SKA göstergelerinin yerelleştirilmesine 
yönelik veri analizleri yapmak ve metodolojiler geliştirmek için akade-
mik ve araştırma enstitülerinden yardım almışlardır (Japonya şehirleri 
ve Bristol). 
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SKA’ların Yerelleştirilmesinde Uluslararası Örnekler

Yaklaşım ve 
Kapsam Yöntem Göç İlişkisi

New York 
(ABD)

• VLR raporları 
(2018, 2019)
• Yüksek Düzeyli 
Siyasi Forum 
SKA’larına odaklı.
• SKA gündemi, Tek 
New York: Güçlü ve 
Adil bir Şehir (“One 
New York: The Plan 
for a Strong and Just 
City,” OneNYC) ile 
uyumlaştırılmıştır.

https://www1.
nyc.gov/site/
international/
programs/voluntary-
local-review.page

Rapor, SKA’lar için 
kapsamlı bir veri raporlama 
mekanizması olmadığı için 
her bir amaç ve hedefe ilişkin 
nitel bir analiz içerdiğini 
belirtmektedir. NYC’nin 
1970’lerden beri geliştirdiği 
takip sistemiyle 1000’den 
fazla göstergeyi izlediğini 
belirtmektedir. Raporun 
ekinde gösterge ismi, tanımı ve 
kaynakları belirtilmektedir. 

OneNYC2050 Belgesinde 
geçen inisiyatifler SKA 
amaçları altında belirtilmiş 
ancak birden çok SKA’yla 
ilgili olan bazı OneNYC2050 
inisiyatiflerine yer 
verilmemiştir. SKA’larla en 
ilgili olan OneNYC 2050 
inisiyatiflerine raporda yer 
verilmiştir. 

 10.7 hedefi altında inisiyatifler şu 
şekilde belirtilmiştir: 

1) IDNYC’leri (göçmenler için belediye 
kimlik kartı) yaygınlaştırmak 
2) Hedefli yardımlarla vatandaşlık 
oranını artırmak 
3) Düzensiz göçmenlerin desteklenmesi 
ve korunması 

İlgili göstergeler de şunlardır:

Göçmen destek programından 
yararlananlardan pozitif  başarı 
yakalayanların oranı (%) 

Göçmen yardımı programından 
yararlananlardan program amacında 
belirtilen en az bir pozitif  başarı 
sonucuna ulaşanların oranı 

Göçmen yardımı programından 
yararlananların sayısı

Vatandaşlık başvurusu yapanların sayısı 

Los 
Angeles 
(ABD)

• VLR raporu (2019) 
• 17 amaçtan 8’ine 
odaklı, cinsiyet 
eşitliği (Amaç 5) ve 
sürdürülebilir şehirler 
(Amaç 11) amaçları 
öncelikli. 

https://sdg.lamayor.
org/sites/g/files/
wph1131/f/
LA%27s_Voluntary_
Local_Review_of_
SDGs_2019.pdf

Kentle ilgili olmayan hedefler 
ayıklanıp, ilgili hedefler 
orijinal amacını koruyarak 
gerekirse gözden geçirilip 
yeniden yazılmış ve ek 
yeni hedefler oluşturularak 
geliştirilmiştir. 

Los Angeles’ın 4,2 milyon nüfusunun 
üçte birini yurtdışı doğumlular, 
bunların üçte ikisinin de göçmenler ya 
da göçmen çocukları oluşturmaktadır.

10.7 öncelikli bir hedef  olarak 
belirtilmiştir. Statülerine bakmaksızın 
hizmetlere eşit erişim ve kamu güvenlik 
görevlileri ve yerel topluluklar arasında 
federal düzeyde bilgi paylaşımı korkusu 
olmadan bir güven ilişkisi kurmak 
(Haklarını Bil eğitimleri, yasal yardım, 
2020 nüfus sayımına herkesin dahil 
edilmesi sağlanarak sosyal hizmetlerin 
dışında kimsenin bırakılmamasının 
sağlanması vb.)
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SKA’ların Yerelleştirilmesinde Uluslararası Örnekler

Yaklaşım ve 
Kapsam Yöntem Göç İlişkisi

Ghent 
(Belçika)

• VLR raporu. 
• Tüm Amaçlara 
odaklanan 2020-2025 
tarihli Çok Yıllık 
Stratejik Planıyla 
bu amaç ve hedefler 
arasındaki uyum 
belirtilmiş.

https://stad.gent/
sites/default/files/
media/documents/
Ghent%20SDG%20
Voluntary%20
Local%20Review%20
2020.pdf  

Rapor bir durum analizi 
olarak değerlendirilebilir. 
Rapor tüm SKA’ları 
tanıtıp kentle ilgili durumu 
ve verileri, eksiklikleri 
ve değerlendirmelerini 
içermektedir. Raporda 
bulunan verilerin yıllık 
olarak değerlendirileceği 
ve ilerlemenin ölçüleceği 
belirtilmiştir. 

“Hedef  10.7’yle ilgili olarak 
belediyenin elinde durumu analiz 
edecek gerekli veri bulunmaktadır” 
notu düşülmüş ancak bir açıklama 
yapılmamıştır. Raporda Ghent’in 
nüfusunun %34’ünün göçmen kökenli 
kişilerden oluştuğu belirtilmektedir. 

New York Şehrinin VLR’leri Görünür Kılması40

VLR’leri görünür kılan ilk toplantı 2018’teki Yüksek Düzeyli 
Siyasi Forum olmuştur. Burada New York ilk VLR’sini Foruma 
sunmuştur. Ayrıca, bu Forumda Yerel ve Bölgesel Yönetimler için 
Küresel Görev Gücü (Global Taskforce for LRGs41), BM Ekono-
mik ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA) ve UN-Habitat tarafın-
dan Yerel ve Bölgesel Yönetimler (LRGs) Forumu düzenlenmiştir. 
New York’tan önce Japonya’da birkaç şehir VLR geliştirmiş olsa 
da VLR’lerin görünür olması New York’la olmuştur.42

40 Deininger, vd., 2019
41 2013’te yerel ve bölgesel yönetimlerin perspektifini SKA’lar, iklim gündemi ve Yeni Kentsel Gündem’e 
getirmek için Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments, UCLG) 
himayesinde kurulmuştur. Bkz. https://www.global-taskforce.org/about-us
42 Ortiz-Moya, vd., 2020 
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2015 yılında New York şehrinin (NYC) sürdürülebilirlik, dayanık-
lılık, eşitlik ve büyüme yerel stratejisi: Tek New York: Güçlü ve 
Adil bir Şehir (“One New York: The Plan for a Strong and Just 
City,” OneNYC) kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Gün-
demi’nin kabulünden sonra NYC Belediye Başkanı de Blasio, 
NYC’nin SKA’lara desteğini “Kentlerin 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemi’ne Taahhüt Beyanı’na (A Declaration of  Cities’ 
Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda) ka-
tılarak teyit etmiştir. OneNYC ve 2030 Gündemi benzerliğinden 
hareketle Belediye Başkanı’nın Uluslararası İlişkiler ofisi Küresel 
Vizyon, Kentsel Eylem (Global (Vision | Urban Action) prog-
ramını başlatmıştır. Daha sonra bu ofis 2018’de hem NYC’nin 
OneNYC yerel stratejisi ile Küresel Gündem arasındaki bağlantıyı 
vurgulamak hem de ilerlemeyi daha genel olarak raporlamak için 
VLR  çalışmasını başlatmıştır. Bu süreçte VNR geliştirme elkita-
bı ile başka ülkelerin VNR’ları incelenmiş, BM ve diğer politika 
uzmanlarıyla görüşülmüş, kentin halihazırdaki istişare, veri topla-
ma, şehir planlama deneyimleri kullanılmış, yerel ve küresel pay-
daşlarla ilişkiler doğrultusunda New York VLR’si hazırlanmıştır. 
New York VLR’si SKA’ların kentin yerel stratejisine göre harita-
landırılması, programlamanın uygulanması ve raporlama üzerine 
inşa edilmiştir. De Blasio yönetimi 2019 yılında OneNYC2050 
Stratejisi’ni açıklamış ve her yıl VLR hazırlayacağını ve sunaca-
ğını taahhüt etmiştir. SKA göstergelerini de doğrudan OneNYC 
belgesine entegre etmiştir. NYC 2019 Forum’unda diğer şehirleri 
de VLR’lerini sunmaya davet etmiştir. 2019 yılı itibarıyla Bristol, 
Helsinki gibi kentler Forum’da VLR’lerini sunmuştur.
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Türkiye’de SKA’ların Yerelleştirilmesi 

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Marmara Beledi-
yeler Birliği (MBB) Türkiye’de SKA’ların yerelleştirilmesi ça-
lışmalarında belediyelere destek olmaktadır. UCLG-MEWA 
(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler-Orta Doğu Batı 
Asya Teşkilatı) ortaklığında pek çok seminer ve çalıştay düzen-
lenmiştir.43 Ayrıca TBB’nin Türkiye’nin 2019 İkinci VNR’sine 
katkı sağladığı belirtilmektedir.
 
2019 yılında Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği 
de (Yereliz) Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 belediyenin ka-
tılımıyla düzenlediği Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Eğitimi sonunda, “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 
Ağı”nı44  kurmuştur.

Türkiye’de su ana kadar VLR raporu hazırlayan bir belediye 
yoktur. Sultanbeyli Belediyesi VLR üretmek için hazırlık yap-
maktadır ve bu çalışmaya ilişkin detaylı not aşağıda verilmiştir. 
Nilüfer, Nevşehir, Seferihisar, Bakırköy, Esenler ve Maltepe gibi 
belediyeler de ayrı bir rapor olarak ya da kendi belediye strateji 
raporlarında çalışmalarının SKA’larla uyumunu gösteren hizala-
ma çalışmalarına yer vermiştir. 

Aşağıda örnek olarak verilen Esenler, Nilüfer ve Maltepe Bele-
diyelerinin çalışmaları SKA’ların yerelleştirmelerine görünürlük, 
farkındalık ve sahiplenicilik açısından önemli katkılar sağlasa ve 
SKA’ların yerelleştirilmesi açısından önemli adımlar olsa da bun-
lar VLR düzeyinde çalışmalar değildir. 

43 Ciambra, 2020  
44 Ağın üyeleri Acıpayam Belediyesi (Denizli), Avcılar Belediyesi (İstanbul), Çaycuma Belediyesi (Zonguldak), 
Ceylanpınar Belediyesi (Şanlıurfa), Çiğli Belediyesi (İzmir), Espiye Belediyesi (Giresun), Fethiye Belediyesi 
(Muğla), Fındıklı Belediyesi (Rize), Gürsu Belediyesi (Bursa), Haberler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy 
Belediyesi (İstanbul), Kars Belediyesi, Konak Belediyesi (İzmir), Maltepe Belediyesi (İstanbul), Mardin 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi (Bursa), Siirt Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul), Tepebaşı 
Belediyesi (Eskişehir), Van Büyükşehir Belediyesi
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Yaklaşım ve 
Kapsam Yöntem Göç İlişkisi

Esenler 
Belediyesi 
(İstanbul)

• Belediye’nin 
halihazırda yaptığı 
çalışmaları ilgili SKA 
amaç ve hedefleriyle 
eşleştirerek anlatan bir 
raporu vardır (2017).
• SKA 11 Amacına 
ilişkin çalışmalar detaylı 
açıklanmıştır.

http://www.
surdurulebilirkalkinma.
gov.tr/wp-content/
uploads/2017/05/
esenler.pdf

Her Amaç ve hedef  için 
belediyenin yapmış olduğu 
ilgili proje ve programlar 
hizalanmıştır. 

Gösterge düzeyinde bir analiz 
yapılmamıştır. Raporda 
izleme değerlendirme bölümü 
bulunmamaktadır.

Esenler İstanbul’da en çok Suriyeliye ev 
sahipliği yapan ilk 10 ilçeden biri olsa 
da metinde göç ve mültecilere ilişkin 
bir çalışmaya referans verilmemiştir.

Maltepe 
Belediyesi 
(İstanbul)

• Maltepe 
Belediyesi’nin 2020-
2024 yılı Belediye 
Stratejik Planında 
belediyeye özel 
belirlenen 8 stratejik 
amacın hangi SKA 
ve hedefle bağlantılı 
olduğu belirtilmiştir. 

https://www.maltepe.
bel.tr/upload/
strateji/2020_2024_
Stratejik_Plan.pdf

SKA’ların Belediye’nin 
Stratejik Planıyla ilgisi 
belirtilmiştir. Hizalama 
yapılmıştır. Plan, Belediye 
Stratejik Planı yapısındadır 
ve belediyenin çalışmalarının 
maliyet analizini, izleme 
değerlendirme araçlarını vb. 
içermektedir. Performans 
göstergelerinde her eylemin 
SKA’lar ve SKA hedefleriyle 
ilgisi belirtilmiştir. 

Ayrıca 2020-2024 Stratejik 
Planı hazırlanırken 2018 
yılında Maltepe Belediyesi’nde 
yaşayanlara hangi 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na öncelik 
verilmesini istediklerini 
sordukları bir araştırma 
yapılmıştır. Araştırmanın 
sonuçları da raporlanmıştır. 
Raporun amacının küresel 
hedeflerin yerelleşmesine katkı 
sağlamak olduğu belirtilmiştir. 
 
https://www.maltepe.
bel.tr/upload/strateji/
bm-surdurulebilir-kalkinma-
hedefleri-arastirma-raporu.
pdf  

“Tüm Canlıları Farklılıklarıyla 
Kapsayan, Hak Temelli, Bilimsel, 
Adil, Güvenli ve Eşitlikçi Bir Kent 
Yaratmak” amacı altında göçle ilgili 
de bir hedef  belirlenmiştir. “Göçün 
Yarattığı Sorunları Azaltmak ve Sosyal 
Uyumu Artırmak” hedefi altında 
Sosyal Destek Masasından Yararlanan 
Kişi Sayısı (Kişi), Cezaevinde Yapılan 
Kültürel Etkinlik Sayısı (Adet), Nefret 
Suçu ve Ayrımcılığa Yönelik Yürütülen 
Kampanya Sayısı (Adet) performans 
göstergeleri belirlenmiştir. 
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Yaklaşım ve 
Kapsam Yöntem Göç İlişkisi

Nilüfer 
Belediyesi 
(Bursa)

2020-2024 Belediye 
Stratejik Planına, 
Strateji için belirlenen 
5 stratejik hedefin 
(kurumsal gelişim, 
kentsel ve kırsal 
gelişim, toplumsal 
gelişim, ekolojik denge, 
ekonomik gelişim) 
SKA’larla uyumunu 
gösteren bir analiz 
(matris tablosu) dahil 
edilmiştir.

http://www.nilufer.bel.
tr/i/pdf/45.pdf

Belediye Stratejik Planı 
yapısındadır ve ilgili maliyet 
analizi, izleme değerlendirme 
araçlarını vb. içermektedir.

Toplumsal gelişim stratejik hedefi 
altında “Nilüfer’de gelir eşitsizliğine, 
engelliliğe, yaşa, cinsiyet kimliği ve 
cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın 
ve sosyal risk altındaki grupların 
karşılaştığı fırsat eşitsizliklerinin 
azaltılması, bir arada ve eşit yaşam 
kültürünün güçlendirilmesi” alt hedefi 
bulunmakla birlikte belirtilen hedefler 
ya da zorluklar kısmında göçe ilişkin bir 
referans bulunmamaktadır. 

Türkiye’de SKA’ların Yerelleştirilmesi: Marmara 
Belediyeler Birliği’nin Çalışmaları

MBB, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında ele 
alınan sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların büyük çoğunluğu-
nun kent alanlarında vuku bulduğunun bilincinde bir yerel yö-
netim birliği olarak yerel yönetimleri sorun alanlarına müdahale 
etme konusunda sorumlu aktörlerden biri olarak görmektedir. 
Ayrıca yerel yönetimlerin, vatandaşları ve ilgili kent paydaşlarını 
“sürdürülebilir kalkınma” idealine yönelik harekete geçirebilme 
gücünü de önemsemektedir. Eylem 10 Yılı sürecinde yerel yöne-
timlerin üstleneceği bu kritik rolün farkında olan MBB, öncelikli 
olarak kendi tüzüğünü ve stratejik planını SKA’lar ile ilişkilen-
dirmiştir. MBB, SKA’ların gerçekleşmesine yönelik çalışmalarını 
daha sistemli bir şekilde yürütebilmek ve üye belediyelere örnek 
olmak için kendi bünyesinde “SKA Elçiliği” pozisyonu oluştur-
muş ve bu pozisyonu oluşturan ilk kamu kurumu olmuştur. Ayrı-
ca, SKA’lara yönelik çalışmalarına bünyesindeki tüm birimlerin 
bakış açısını ve uzmanlığını katmak ve birimler arası koordinasyo-
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nu sağlamak amacıyla tüm birim temsilcilerinden oluşan “SKA 
Çalışma Grubu”nu oluşturmuştur. MBB SKA Çalışma Grubu 
üyeleri düzenli aralıklarla yapılan MBB SKA Çalışma Grubu 
Toplantılarında bir araya gelmektedir. Söz konusu toplantılar-
da tüm MBB çalışanlarına yönelik SKA’larla ilgili bilgilendirici 
sunumlar yapılmakta, var olan çalışmalarla ilgili ilerlemeler ele 
alınmakta ve SKA’lara ilişkin yeni çalışma fikirleri üretilmektedir. 

MBB, üye belediyelerinde SKA’lara yönelik farkındalık yaratmak, 
onların SKA’ları gerçekleştirme sürecine daha iyi hazırlanmaları 
için kapasitelerini geliştirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak 
ve yerelde yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası raporlama-
larda yer almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. 
Bu kapsamda MBB Yerel Yönetim Akademisi (YYA) tarafından, 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve 
UN SDSN Turkey işbirliğiyle, üye belediyelere “Şehirler 2030: 
Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitim ve-
rilmiştir. Ayrıca, MBB tarafından üç ayda bir yayımlanan Kent 
dergisinde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerelleşmesi” 
yazı dizisi başlatılmıştır. Söz konusu yazı dizisi kapsamında her 
sayıda bir SKA ele alınmakta ve ilgili SKA’ya yönelik iyi uygu-
lamalar tanıtılmaktadır. MBB, etkinliklerinde SKA çerçevesini 
öne çıkarıp üye belediyelerinde farkındalık uyandırmakta ve on-
ları kendi projelerini SKA’larla ilişkilendirmeleri için teşvik et-
mektedir. Bu bağlamda MBB, iki yılda bir düzenlediği Marmara 
Uluslararası Kent Forumu’nun (MARUF) temalarını SKA’lara 
uygun olarak belirlemektedir. Ayrıca MBB, üye belediyelerinin iyi 
uygulamalarını ödüllendirdiği 2020 Altın Karınca Ödülleri’nin 
başvuru sürecinde belediyelerden projelerini SKA’larla ilişkilen-
dirmelerini istemiştir. Söz konusu ilişkilendirmeyi yapan belediye-
lerin projelerine değerlendirme sürecinde ek puan verilmiştir. Son 
olarak MBB, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında te-
matik seminerler düzenlemektedir. MBB’nin Danimarka İstanbul 
Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile düzen-
lemekte olduğu “Su ve Atık Su Yönetiminin Sürdürülebilirliği 
Çevrimiçi Seminer Serisi” bu kapsamda düzenlenen seminerler 
arasında yer almaktadır. 
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Türkiye’de SKA’ların Yerelleştirilmesi: Sultanbeyli 
Belediyesi’nin Çalışmaları

Sultanbeyli Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
gerçekleştirilmesini yerel düzeyde desteklemek hedefiyle 2019 yı-
lında Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün çatısı altında Sürdürüle-
bilir Ofis birimini kurmuştur. Ofis, SKA’ların yerel düzeyde plan-
lanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yaparak, Sultanbeyli’de sürdürülebilir bir kent dokusu 
oluşturmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Gönüllü Yerel Gözden Geçirme (VLR) raporlarını küresel gün-
demin yerelleştirilmesini sağlayan önemli bir araç olarak gören 
Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli için 2020 Gönüllü Yerel Göz-
den Geçirme Raporu hazırlamaya yönelik çalışmalarını başlat-
mıştır. Bu VLR raporu, Türkiye’nin ve MEWA bölgesinin ilk 
VLR’si olacağından, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel 
düzeyde takibi ve uygulanmasına yönelik bir metodolojinin oluş-
turulmasına ve bu alanda kapasite oluşumuna katkı sağlayacaktır.

Sultanbeyli Belediyesi’nin VLR raporu hazırlık çalışmaları çer-
çevesinde şu ana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler aşağıda ve-
rilmiştir: 

• Ulusal ve yerel ölçekte belediyelerin sürdürülebilir kalkınma ala-
nındaki faaliyetleri taranmıştır. 
• Sürdürülebilir kalkınma alanında yayımlanan uluslararası-ulu-
sal-yerel raporlar ve rehberler incelenmiştir. 
• Üst politika belgeleri taranarak sürdürülebilir kalkınma konu-
sunda yerel yönetimlerin sorumlu ya da ilgili olarak adının geçtiği 
maddeler raporlanmıştır. 
• 2015-2019 ve 2020-2024 Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Planla-
rı SKA’lar ile uyumu açısından analiz edilmiştir.
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• 2015-2019 ve 2020-2024 Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Plan-
ları bütçe planlamaları her bir SKA bazında değerlendirilmiştir. 
• 2020-2024 Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Plan’ında yer alan 
amaç ve hedeflerin, SKA’lar ile hizalama çalışması yapılmıştır. 
• UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler-Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ve SDSN Türkiye (Sürdürü-
lebilir Kalkınma için Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağı) ile 
işbirliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
• Alanında uzman paydaşlardan oluşan danışma kurulunun katı-
lım gösterdiği iki çalıştay gerçekleştirilerek, VLR raporunun me-
todolojisi şekillendirilmiştir.
• İlçenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazında mevcut du-
rum analizinin ve izleme-değerlendirme çalışmalarının yapılma-
sı, güncel ve sistematik bir veri altyapısı gerektirmektedir. Sultan-
beyli ilçesiyle ilgili tüm istatistiki verilerin güvenilir, sürdürülebilir 
ve sistematik bir şekilde tek bir veri tabanında toplanmasını ve 
analiz edilmesini sağlayan kurumsal veri yönetim sisteminin mev-
cut olması, sürdürülebilir kalkınma düzeyinin ölçülmesine imkân 
vermektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları’na ilişkin hedef  ve göstergeler baz 
alınarak, yerel ölçekte ihtiyaç duyulan veri başlıkları çıkarılmış ve 
gösterge seti oluşturulmuş olup 2020 yılına ait verileri güncelleme 
çalışmaları devam etmektedir. 
• Paydaşların görüş ve önerilerinin rapora dahil edilmesi, gelişim 
alanlarının sağlıklı şekilde tespit edilmesi ve ilçenin kalkınması-
nı destekleyecek şekilde yerel yönetişim mekanizmasının güçlen-
mesi hedefiyle, Sultanbeyli’de faaliyet gösteren kamu kurumları, 
STK’lar ve ilçe halkına anket uygulaması yapılmasına yönelik 
çalışmalar sürmektedir. Araştırma sonuçları değerlendirildikten 
sonra, yerel kalkınma hedeflerinin, özellikle yerel halka hizmet su-
nan paydaşların bir araya geldiği çalıştaylarla belirlenmesi plan-
lanmaktadır. 
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Gönüllü Yerel Gözden Geçirme (VLR) Sürecinde 
Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilen Dersler Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yerel düzey-
de anlaşılması ve VLR düzeyinde çalışmalar yapılması için yerel yöne-
timlerin kapasitelerinin desteklenmesi önemlidir. Küresel Gündem her 
düzey için kapsamlı bir yol haritası çizse de nasıl uygulanacağı, beledi-
yelerin rolleri, gerekli araçlar ve kullanılacak yöntemler her zaman çok 
açık olmamaktadır. Bu nedenle ortaklıklar ve işbirliklerinin geliştirilmesi 
faydalı olacaktır.

VLR’ler oluşturulurken bunların VNR’lere ya da ulusal düzeye katkı-
sının ne olacağı ve bu entegrasyonun nasıl yapılabileceği hala tartışıl-
maktadır. Şu ana kadar bu seviyeler arasında zayıf  bir işbirliği olduğu 
belirtilmektedir. Ancak yerel yönetimlerin SKA’ları yerelleştirme çalış-
malarında ulusal düzeyle çalışmaların ve politika uyumunun sağlanması 
Küresel Amaçlar’ın topyekun başarısı için önemlidir. 

Yerel yönetimler ayrıca SKA’lara ilişkin ilerlemenin ölçülmesine yönelik 
verilerin toplanması ve kullanılması konusunda da zorluklar yaşamak-
tadırlar.45 Ülkelerin BM Küresel Gösterge çerçevesi doğrultusunda bile 
veri yaratmada hâlâ sıkıntıları varken yerel yönetimlerin bu konuda zor-
luklar yaşaması normal görülmektedir. Ancak, ideal olarak VLR’lerin 
ve yerelleştirme çalışmalarının hesap verebilir, tekrar edilebilir, yapılabi-
lir ve zaman içinde karşılaştırılabilir olması beklenmektedir. Bunun için 
de diğer kentlerle karşılaştırılabilir ve gelişmiş veri toplama ve analiz 
yöntemleri gerekmektedir. Bu bağlamda, “SKA’ların yerelleştirilme-
sinde yerel yönetimler ölçebilecekleri hedefleri mi öncelemeliler yoksa 
SKA’ların başarılmasını sağlayacak her hedef  için veri mi elde etmeli-
ler?” tartışması ortaya çıkmaktadır. İlk olarak yerel yönetimin sorum-
luluk alanında halihazırdaki resmi göstergelerle uyumlu ve karşılaştırı-
labilir verilerin çekilmesi, ikinci olarak şehirler ve kurumlar tarafından 
deneysel olarak geliştirilmiş başka şehirlerle uyumlu (resmi ya da resmi 

45 Siragusa, vd., 2020
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olmayan) ya da sadece o yerellik içinde geliştirilmiş deneysel gösterge-
lerle verilerin toplanması söz konusu olabilmektedir. İdari verilerin baz 
alınmasının yanı sıra anketler, hane halkı anketleri, saha araştırmaları 
gibi yöntemler kullanılarak bu deneysel göstergeler doğrultusunda veri 
elde edilebileceği belirtilmektedir. Ancak amaca özel (ad-hoc) ve yerel 
bağlamında geliştirilmiş göstergeler çoğu zaman başka şehirlerle kar-
şılaştırma yapmaya izin vermemektedir. Çoğu zaman bu göstergeler, 
verilmiş taahhütlerin gerçekleştirilme durumu ya da yerel uygulamala-
rın etkililiği hakkında bilgi vermek için kullanılmaktadır. Bunların SKA 
bağlantıları veya başka şehirlerle ve zaman içerisinde karşılaştırılabilir 
olup olmadığı ise çok dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda 
VLR’lerle ilgili geliştirilen rehberler ve SKA göstergelerinin şehir düze-
yinde yerelleştirme örnekleri önemli araçlar olmaktadır.

Kısaca yerel yönetimlerin SKA’larla ilgili çalışmalarında şunları gös-
termeleri gerekmektedir: Kapsayıcı ve zorlu Gündemi başarmak için 
belediye içinde kurumsal sahipleniciliğin ve farkındalığın oluşturulması; 
Küresel Gündem’in çok boyutluluğu nedeniyle tüm kurum ve toplum 
yaklaşımıyla konunun, belediyenin tüm birimlerinin ve yereldeki ilgili 
paydaşların tümünün gündemine girerek anaakımlaştırılmasının (ma-
instreaming) sağlanması; SKA önceliklendirmesinin katılımcı bir şekil-
de yapılması, ilgili SKA göstergelerinin belirlenmesi ya da adapte edil-
mesi; veri açıklarının tespit edilmesi, resmi verilerin geleneksel olmayan 
(deneysel) verilerle entegre edilmesi, verilerin ayrıştırılması, göstergeler 
bazında verilerle ilerlemenin takibi ve gözden geçirilmesi için mekaniz-
maların kurulması ve bu doğrultuda uzman kuruluşlar, üniversiteler, 
araştırma kuruluşları vb. ile ortaklıklar kurulması; SKA’larla ilgili ça-
lışmaların ulusal ve yerel politika ve stratejilerle uyumluluğu (dikey ve 
yatay) ya da ayrışmaları.
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GÖÇ VE KENTLEŞME BAĞLAMINDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
AMAÇLARI’NIN YERELLEŞTİRİLMESİ 

SKA’larda Uluslararası Göç Nasıl Ele Alınmaktadır?

2019 yılı itibarıyla dünyada 272 milyon göçmen ve 70,8 milyon zorla ye-
rinden edilmiş kişi bulunmaktadır.46 Bu sayılar bağlamında da SKA’la-
rın başarısında göç önemli bir yer edinmektedir. Göç, SKA’larda ele 
alınan pek çok konuyla hem bunları etkilemesi hem de bunlardan etki-
lenmesi dolayısıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, eşitsizlikler, iklim krizi, 
süregiden çatışmalar ve şiddet, demografik değişimler, hızlı kentleşme 
bu konulardan birkaçıdır. 1960’lardaki iyimser göç ve kalkınma yakla-
şımları geleneksel olarak göçün göç alan ve veren ülkelerde ekonomik 
kalkınmaya ve göçmene etkilerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımlarda 
işgücü göçünün göç veren ve alan ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına 
destek olması, göçmenlerin artan gelirleriyle göç veren ülkelerde yatı-
rım ve harcamaları artırarak ekonomik büyümeyi etkilemesi, göç veren 
ve alan ülkelerde yenilikçiliğin ve sanayinin desteklenmesi gibi konular 
ön plana çıkarılmıştır. Ancak 2000’li yıllardan itibaren göç ve kalkınma 
ilişkisi, göç hareketliliklerinin karmaşıklaşan yapısı ve küreselleşmenin 
etkisiyle göçün tüm taraflara etkileri daha bütünsel olarak ele alınmaya 
başlamıştır. Örneğin göçmenlerin katkılarının en üst düzeye çıkarılma-
sı ya da olumsuz etkilerin azaltılması için göçmenlerin hassas durum-
larının gözetilmesi, göç alan ülkelerdeki entegrasyonun desteklenmesi 
ya da kentlerin göçmenleri hizmetlerine dahil etmesi gereklilikleri gibi 
geleneksel kalkınma gündemlerinde tartışılmayan konular tartışma ko-
nusu olmuştur. Kalkınmadaki eksikliklerin ya da kalkınmanın göçe ne-
den olmasının ötesinde göçün ve göçün etkilediği konuların nasıl ele 
alındığı kalkınma ve göç ilişkisinde belirleyici olacaktır. Bu bağlamda 
2006’da BM Üst Düzey Göç ve Kalkınma Diyaloğu’nun47 başlatılma-
sı, 2007’de Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’nun48 kurulması ve yıllık 

 46 Bkz. Migration Data Portal, International Migration Stocks,  https://migrationdataportal.org/themes/
international-migrant-stocks 
47 https://www.iom.int/united-nations-high-level-dialogue-international-migration-and-development-hld 
48 https://gfmd.org
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toplantılarının yapılması önemli gelişmelerdir. Bu küresel çalışmaların 
savunuculuğu ve birikimi de göçün Küresel Kalkınma Gündemi’ne da-
hil edilmesine katkı sağlamıştır. 

Küresel Kalkınma Gündemi’nin kabul edildiği dönemde göçe ilişkin 
önemli başka bir küresel gündem daha kabul edilmiştir. Özellikle 2014-
2015 yıllarında dünyanın farklı yerlerinde ani ve kitlesel göç hareketli-
likleri artarken devletler bunlara nasıl tepki verecekleri ve oluşan yükü 
nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Bu krizler 
ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana yerinden edilen 
insan sayısının 2016 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış̧ olması nedeniyle 
BM Genel Kurulu’nda göçmen ve mülteci hareketlerine yönelik ilk defa 
bir zirve düzenlenmiştir. Bu zirve neticesinde Göçmenler ve Mülteci-
ler için New York Bildirisi kabul edilmiştir. Bu zirve ve Sonuç Bildirisi 
ışığında uluslararası göç alanında kapsamlı bir işbirliği çerçevesi geliş-
tirmek amacıyla hükümetler ve diğer ilgili paydaşlar iki yıl süren mü-
zakereler yürütmüşlerdir. Bu müzakere süreçleri sonucunda “Güvenli, 
Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat” (Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration)49 ve “Mültecilere İlişkin Küresel 
Mutabakat” (Global Compact on Refugees)50 başlıklı iki ayrı uluslarara-
sı belge Aralık 2018 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Mutabakat belgeleri 
yasal bir bağlayıcılıkları olmamasına rağmen küresel göç yönetişimi için 
dönüm noktası olarak görülmektedir. Özellikle Küresel Göç Mutaba-
katı gelecekte uluslararası düzeyde bağlayıcı olabilecek normatif  çerçe-
ve için ilk adım olarak görülmektedir. Göçmen statülerinden bağımsız 
göçmen haklarının sağlanması vurgusu, ulusal egemenlik ilkesi ve insan 
hakları ikileminin dengesi için bir ilktir. Ancak mülteci vasfı taşımayan 
fakat koruma ihtiyacı olan kişilerle ilgili düzenleme içermemesi hâlâ bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Aynı şekilde Küresel Mülteci Mutabakatı 
da bağlayıcı olmamakta ve temel normatif  çerçeve olarak hâlâ 1951 
Sözleşmesi kabul edilmektedir. Yine de özellikle uluslararası mülteci hu-
kukunun çizdiği normatif  çerçeveye ek olarak uluslararası işbirliği ve 
külfet paylaşımına yönelik taahhütler içermesi açısından Küresel Mül-
teci Mutabakatı önemlidir. 

49 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195 
50  https://www.un hcr.org/5c658aed4.pdf    
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Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları metinlerinde 2020 Sürdürülebi-
lir Kalkınma Gündemi’ne de atıflar yapılmakta ve metinlerin bu Gün-
dem temel alınarak oluşturulduğu belirtilmektedir. Mutabakatların pek 
çok amacı SKA’larla uyumludur. Aşağıda Küresel Göç Mutabakatı’nda 
yer alan 23 amaçtan bazıları sıralanmış ve SKA’larla uyumu örnek ola-
rak gösterilmiştir.

• Amaç 1: Kanıta dayalı politikaların temeli olarak kesin ve ayrışık veri-
ler üretmek ve kullanmak: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 17.18
• Amaç 10: Uluslararası göç kapsamında insan ticaretini önlemek ve 
insan ticaretiyle mücadele etmek: Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-
leri 5.2, 8.7, 16.2
• Amaç 18: Beceri gelişimine yatırım yapmak; becerilerin, niteliklerin ve 
yeterliliklerin tanınmasının kolaylaştırılmasına yatırım yapmak: Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefi 4.4
• Göçmen dövizlerinin daha hızlı, güvenli ve ucuz transferini teşvik et-
mek; göçmenlerin finansal katılımını güçlendirmek: Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 10.C

Göç konusunun 2030 Gündemi için Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’na ilk defa dahil edilmesi göçün sürdürülebilir kalkınmanın başa-
rılmasında kilit rol oynadığının kabulü de olmuştur. Göçe ana referans 
Amaç 10 altındaki 10.7 sayılı hedefle yapılmıştır. Hedef, planlı ve iyi 
yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla sistemli, güvenli, düzenli 
ve sorumlu göçün ve hareketliliklerin kolaylaştırılması olarak belirlen-
miştir. Pek çok diğer hedef  de göçe referans vermektedir. Ayrıca göç, 
çok boyutlu yapısı gereği, amaçların pek çoğu için de ilgili olmaktadır. 
17 Amaçtan 11’i göçle ilgili hedef  ve göstergeler içermektedir.51 Özellik-
le 2030 Gündemi’nin kimseyi geride bırakmamak ve kapsayıcılık ilkesi 
gereği ilgili amaçlardaki ilerlemelerde göç unsurunun yer alması beklen-
mektedir. Raporlama için de verilerde göç statüsüne göre alt kırılımlar 
olması gerekmektedir.

51 Bkz. Migration in the SDGs, Migration Data Portal, https://migrationdataportal.org/themes/sustainable-
development-goals-sdgs-0
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Göç ve 2030 Kalkınma Gündemi rehberinde52 göçle doğrudan ve do-
laylı ilişkili olan hedefler tematik başlıklarla gruplandırılmıştır. Göçle 
doğrudan ilişkili hedefler aşağıdaki gibidir: 

• Öğrenci hareketliliği (4.b)
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması
• İnsan ticareti ve sömürüsü (5.2, 8.7, 16.2)53 
Her türlü sömürü ve insan ticaretinin sona erdirilmesi
Kadın ve çocuklara yönelik tüm sömürü ve insan ticaretinin ortadan 
kaldırılması için önlem alınması
• İşgücü göçü ve istihdam (8.5, 8.7, 8.8)54

İnsana yakışır işe erişimin sağlanması
Çocuk işçiliği ve çocuk işçiliğinin en kötü türleriyle mücadele edilmesi
Zorla çalıştırma amaçlı insan ticaretiyle mücadele edilmesi 
İşgücü göçü yönetişiminin iyileştirilmesi 
• Göç Yönetişimi (10.7)
• Göçmen Havaleleri (10.c)55

Göçmen dövizlerinin transfer masraflarının azaltılması
• Göç Verisi (17.18)56

Göç alanlarıyla ilgili verilerin iyileştirilmesi
Göç statüsüne göre alt kırılımlı verilerin artırılması
Göçe ilişkin veri kırılımlarının başka değişkenlerle artırılması

52 International Organization for Migration (IOM), 2018a; International Organization for Migration (IOM), 
2018b; International Organization for Migration (IOM), 2017
53 5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve 
her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması, 8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan 
kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak 
kullanılmaları da dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence 
altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi, 
16.2. Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türünün sona 
erdirilmesi
54 8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dahil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve 
insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi 8.7. 
Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere 
alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan 
kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her 
türünün sona erdirilmesi 8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere 
göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dahil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının 
geliştirilmesi
55 10.c. 2030’a kadar göçmen havaleleri işlem maliyetlerinin yüzde 3’ün altına indirilmesi ve maliyeti yüzde 
5’ten yüksek olan havale koridorlarının ortadan kaldırılması
56 17.18. 2020’ye kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal 
bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli, zamanlı ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük 
ölçüde artırmak için en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan 
ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması
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Göçle ilişkili diğer (kesişen) hedefler de tematik olarak şöyle gruplan-
dırılmıştır: yoksulluk ve büyüme; sosyal koruma; sağlık; eğitim; cinsi-
yet; çocuk; şehirler; iklim değişikliği; vatandaşlık, hukukun üstünlüğü 
ve kapsayıcılık; diaspora ve kalkınma için ortaklıklar. Örneğin şehirler 
(hedefler 11.1, 11.3, 11.b, 11.c) ve göç bağlantısı teması altında ulaşıl-
ması gereken hedefler; kapsayıcı kentleşme çabalarına konut gibi göç-
menlerin ihtiyaçlarının da dahil edilmesi, katılımcı kent planlamasına 
göçmenlerin dahil edilmesi ve kentsel afet risk azaltımı ve yönetimi 
planlarına göçmenlerin de dahil edilmesi şeklinde belirtilmiştir. 

Göçle ilgili SKA’lara ulaşmak için nasıl bir yol haritası izlemek gerektiği 
üzerine pek çok tartışma yürütülmektedir.57 Bunlar genellikle entegre 
bir yaklaşım benimseyerek konunun tüm taraflarını, paydaşlarını hare-
kete geçirmek (kick-off), bağlama göre amaç, hedef  ya da tema odaklı 
önceliklendirme yapmak (prioritization), amaçlara ulaşmak için yapıl-
ması gereken eylemelere karar vermek ve uygulamak (implementation) 
ve bu uygulamaları izleme ve raporlamanın (monitoring and reporting) 
nasıl olması gerektiği konuları üzerinde durmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere SKA’ların gerçekleştirilmesinde veriye dayalı 
izleme önemli olmaktadır. Bu bağlamda da ülkelerin takip ve rapor-
lamalarda göçe ilişkin göstergeleri dikkate alması gerekmektedir. 2017 
yılında BM tarafından kabul edilen 232 küresel gösterge içerisinde göçle 
doğrudan ilişkili 10.7 hedefine ilişkin de aşağıdaki göstergeler belirlen-
miştir. 

• 10.7.1 Çalışanın göç ettiği ülkedeki aylık gelirinden kesilen işe yerleş-
tirme masrafı
• 10.7.2 Sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçü ve hareketlilikleri 
kolaylaştıran göç politikalarına sahip ülke sayısı 
• 10.7.3 Uluslararası bir hedef  noktasına göç sırasında hayatını kaybe-
den ya da kaybolan kişi sayısı
• 10.7.4 Göç veren ülkeye göre nüfustaki mülteci oranı 

57 International Organization for Migration (IOM), 2018a
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Ancak görüldüğü üzere 10.7.2 göstergesindeki sistemli, güvenli, düzenli 
ve sorumlu göçü ve hareketlilikleri kolaylaştıran göç politikasından tam 
olarak ne anlaşılması gerektiği açık değildir. BM Ekonomik ve Sosyal 
İşler Dairesi ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM)58 iki yıllık çalış-
malarını müteakip 10.7.2 için alt göstergeler geliştirilmiştir. Bu göster-
geler IOM’in 2015 yılında geliştirilen Göç Yönetişim Çerçevesi’nin 
(MIGOF) kavramsal bağlamında hazırlanmıştır. MIGOF üç ilke ve üç 
amaç üzerine kuruludur. 

58 UN DESA (2019), SDG Indicator 10.7.2, Data Booklet https://www.un.org/en/development/desa/
population/publications/pdf/sdg/SDG_10.7.2_2019_Data%20Booklet.pdf

Grafik 4: Göç Yönetişim Çerçevesi
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10.7.2 altında da altı politika alanı oluşturulmuştur ve her alanda 5 alt 
başlık bulunmaktadır (bkz. Grafik 6).

Alan/alt-kategori 1: Göçmen hakları

• Temel ve/ya acil sağlık hizmetleri
• Örgün eğitim
• Eşit işe eşit ücret
• Sosyal güvenlik
• Adalete erişim

Alan/alt-kategori 2: Tüm hükümet yaklaşımı/veriye dayalı politikalar

• Ulusal göç politikasını uygulayan göçle ilgili bir hükümet kuruluşu
• İşgücü göçü dahil düzenli göç yolları için ulusal bir politika ya da strateji
• Kapsayıcılığı ve göçmenlerin uyumunu teşvik eden ulusal bir politika ya da strateji
• Göç politikasının cinsiyete duyarlılığını temin eden resmi mekanizmalar
• Göç politikasına uygun kırımlı verilerle bilgi sağlanmasını temin eden bir mekanizma 

Alan/alt-kategori 3: İşbirliği ve ortaklıklar

• Bakanlıklar arası göçle ilgili koordinasyon mekanizması
• İşgücü göçü dahil göçe ilişkin ikili anlaşmalar
• Hareketliliği teşvik eden bölgesel anlaşmalar
• Diğer ülkelerle yapılan, geri gönderme ve geri kabule ilişkin koordinasyon anlaşmaları
• Göç politikalarının uygulanmasına ve geliştirilmesine özel sektör ve sivil toplumu dahil edecek resmi mekanizmalar 

Alan/alt-kategori 4: Sosyoekonomik refah

• Periyodik değerlendirmelerle işgücü piyasası ihtiyaçları ve işgücü göçü politikalarının uyumlaştırılması
• Sosyal güvenliğin taşınabilir olmasının kolaylaştırılması
• Yurtdışında edinilen becerilerin ve vasıfların tanınmasının kolaylaştırılması
• Göçmen dövizlerinin akışının kolaylaştırılması ya da desteklenmesi
• Göçmen işçilerin adil ve etik işe alımlarının desteklenmesi

Alan/alt-kategori 5: Krizlerin hareketlilik boyutu

• Uluslararası sınırları geçerek kaçmak zorunda kalmış kişilerin kabulü, yönlendirilmesi ve tanınmasına ilişkin sistem
• Yerinden edilmiş nüfusların gıda, sanitasyon, eğitim ve tıbbı hizmet gibi temel ihtiyaçları için acil durum planlaması
• Kriz ya da kriz sonrası ülkelerde yurtdışında bulunan vatandaşlara destek sağlayacak özel tedbirler
• Afetlerin yerinden etme etkilerini ele alan özel hükümlerin olduğu ulusal risk azaltma stratejisi 
• Zorla yerinden edilip uluslararası sınırları geçen ve geri dönemeyenlere geçici koruma ya da kalış izni sağlanması

Alan/alt-kategori 6: Güvenli, sistemli ve düzenli göç

• Vize süresi aşımı yapanları takip eden sistem
• Giriş öncesi kabul kontrolleri 
• Refakatsiz ve ailelerinden ayrı kalmış çocuklarla ilgili hükümler
• Göçle ilgili bilgi ve farkındalık artırıcı kampanyalar
• İnsan kaçakçılığı ve ticaretiyle mücadeleye yönelik resmi stratejiler

Grafik 5: SKA 10.7.2 hedefinin alt-göstergeleri 
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Küresel düzeyde ilerlemeyi bu göstergeler çerçevesinde değerlendirmek 
üzere bu 30 alt gösterge için 0’dan 100’e kadar değer verilmesi öngörül-
müş59 ve bu alandaki küresel ilerleme BM’nin 2019 yılında ülke bazında 
gerçekleştirdiği bir anketle test edilmiştir. 111 ülkeden alınan sonuçlara 
göre ülkelerin %54’ünün 10.7.2 göstergesinin kriterlerini taşıdıkları de-
ğerlendirilmiştir. Bu sonuçlar BM’nin 2020 SKA İlerleme raporuna da 
yansıtılmıştır. Türkiye’nin 10.7.2 için ülke profilinde60 40-80 arası bir 
sonuçla “kriterleri kısmen karşılıyor” sonucu çıkmıştır. 

Bu arka plan çerçevesinde küresel düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndaki ilerlemeleri takip eden BM mekanizmalarının göçe iliş-
kin daha çok ulusal düzeydeki politikaları ve genel çerçeveleri göz önün-
de bulundurduğunu söyleyebiliriz. 

SKA’larda Kentleşme Nasıl Ele Alınmaktadır?

Dünya giderek daha fazla kentleşmekte ve 2007 yılından beri dünya 
nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır. BM verilerine 
göre61 2030 yılında bu oranının %60’a çıkarak 5 milyar kişiye ulaşma-
sı beklenmekte, 2050 yılı itibarıyla da toplam nüfusun %70’inin kent-
lerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kentsel genişlemenin %95’inin 
ilerleyen yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmekte-
dir. Şehirler dünya yüz ölçümünün sadece %3’ünü kaplasa da gayrisa-
fi mili hasılanın (GSMH) %60’ını üretirken küresel enerji tüketiminin 
%60-80’inden ve küresel sera gazı salınımının %75’inden sorumludur. 
Gecekondularda yaşayan nüfusunun oranı 2018’de %24’e çıkmıştır ve 
gecekondu alanlarında yaşayan 828 milyon nüfusun büyük çoğunluğu 
Doğu ve Güneydoğu Asya’da bulunmaktadır. Ayrıca, kentsel nüfusun 
sadece yarısının toplu taşımaya uygun erişimi vardır. 

59 40’ın altındaki değerler “daha fazla ilerleme gerekiyor”; 40-80 arası değerler “kısmen karşılıyor”; 80-100 
arası değerler  “tatmin edici” olarak kodlanmıştır.
60 https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/sdg/countryprofiles.asp
61 https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/



50 

GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI YERELLEȘTİRME İÇİN BİR REHBER

Hızlı kentleşme altyapı ve hizmetlerin (örneğin atık toplama, su ve sani-
tasyon sistemleri, yollar, ulaşım) yetersiz gelmesine ve kapasitesinin zor-
lanmasına, hava kirliliğine, çevre tahribatına, plansız kentsel gelişmeye, 
kentsel yoksulluğa ve derin eşitsizliklere neden olmaktadır. Ancak kent-
leşme tüm sosyal ve ekonomik dokuyu değiştirme kapasitesine de sahip-
tir. Kentler üretim ve tüketimin büyük bir kısmından sorumlu oldukları 
için ekonomik büyüme ve kalkınmanın ana motoru olmaktadır. Düşük 
ve orta gelirli ülkelerin kalkınmaları ancak sürdürülebilir kentleşme-
nin hem kentler hem de kırsal alanların ihtiyaçlarına cevap vermesiy-
le sağlanabilecektir. Kentlerin dinamizmi sürdürülebilir kalkınma için 
bir fırsattır ve sürdürülebilir kentleşmenin iş, daha iyi yaşam, ekonomik 
büyüme ve sosyal kapsayıcılık sağlama, yerel ve bölgesel ekosistemleri 
koruma, kentsel ve kırsal yoksulluğu azaltma ve kirliliğin azalmasını sağ-
lama kapasitesi vardır. 

Sürdürülebilir kentleşmenin önemi Sürdürülebilir Kalkınma Günde-
mi’nde yer bulmuş ve göçte olduğu gibi şehirlere ilişkin bir Amaç ilk 
defa sürdürülebilir kalkınma gündemine 2030 Gündemiyle girmiştir. 11 
numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı şehir ve insani yerleşimleri 
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yapmayı amaçlamakta 
ve sürdürülebilir kalkınma için kentlerin önemini ortaya koymaktadır. 
Amaç 11’in 10 alt hedefi ve 15 göstergesi mevcuttur.

• Hedef  11.1: Gecekonduları dönüştürmek ve erişilebilir konut 
sağlamak
2030 yılına kadar, herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konuta ve te-
mel hizmetlere erişimini sağlamak ve gecekondu alanlarını iyileştirmek
• Hedef  11.2: Toplu taşımaya yatırım yapmak
2030 yılına kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan insanla-
rın, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel 
önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılması, başta toplu taşıma siste-
minin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, ekonomik olarak uygun fiyatlı, 
erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimini sağlamak
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• Hedef  11.3: Katılımcı kentsel planlama ve yönetimi geliştir-
mek
• 2030 yılına kadar, tüm ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleş-
meyi ve katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşim planlaması ve 
yönetimi için kapasiteleri geliştirmek
• Hedef  11.4: Kültürel ve doğal mirası korumak 
Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumaya ve sahip çıkmaya yöne-
lik çabaları güçlendirmek
• Hedef  11.5: Afet yönetimi yapmak 
2030 yılına kadar, yoksulları ve kırılgan durumdaki insanları korumaya 
odaklanarak, su kaynaklı afetler de dahil olmak üzere afetlerden kay-
naklanan ölümleri ve etkilenen insan sayısını kayda değer miktarda 
azaltmak ve ekonomik kayıpların küresel GSYH içerisindeki göreli pa-
yını büyük oranda düşürmek
• Hedef  11.6: Hava kalitesini yükseltmek ve atık yönetimi yap-
mak
2030 yılına kadar, belediye atıkları ile diğer atıkların yönetimine ve hava 
kalitesine özel önem verilerek kentlerde kişi başına düşen olumsuz çev-
resel etkileri azaltmak
• Hedef  11.7: Kamusal ve yeşil alanlar yaratmak
2030 yılına kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için 
güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil ve kamusal alanlara genel erişim 
sağlamak
• Hedef  11.a: Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının güçlendiril-
mesi yoluyla kent, kent çeperi ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik, 
sosyal ve çevresel olumlu ilişkileri desteklemek
• Hedef  11.b: 2020 yılına kadar, kapsayıcılığı, kaynak verimliliğini, 
iklim değişikliğine uyumu, iklim değişikliğinin azaltılmasını ve afetlere 
karşı dayanıklılığı dikkate alan bütüncül politika ve planları benimseyen 
ve uygulayan kent ve yerleşim yeri sayısını önemli ölçüde artırmak ve 
Sendai Afet Risk Azaltma Çerçeve Belgesi 2015-2030 ile uyumlu bü-
tüncül afet riski yönetimini her düzeyde geliştirmek ve uygulamak
• Hedef  11.c: Yerel malzemeler kullanılması suretiyle sürdürülebilir ve 
dayanıklı binaların inşası için en az gelişmiş ülkeleri, finansal ve teknik 
yardımları da içerecek şekilde desteklemek
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Amaç 11’in diğer SKA’ların en az 11 tanesinin hedef  ve göstergele-
riyle doğrudan ilişkili olduğu ve 232 göstergenin yaklaşık üçte birinin 
yerel düzeyde ölçülebileceği değerlendirilmektedir.62 SKA gündeminin 
%65’inin yerel aktörler ve kent aktörleri dahil olmadan tamamen başa-
rılamayacağı da öngörülmektedir.63 Tüm amaçların yerel yönetimlerle 
ilişkisi UCLG yayınında analiz edilmiştir.64 Şehirler için önerilen ayrı 
SKA gösterge rehberleri de mevcuttur.65 Ayrıca UN-Habitat tarafından 
2012 yılında geliştirilen Kent Refah Endeski (City Prosperity Index, 
CPI) de kentler için kentsel veri toplamak, veriye dayalı kararlar ver-
mek ve ilerlemeleri takip etmek için geliştirilmiş bir diğer küresel bir 
araçtır. CPI’nın altı boyutu vardır. Bunlar kentsel yönetişim, verimlilik, 
sürdürülebilir çevre, eşitlik ve sosyal kapsayıcılık, kaliteli yaşam ve alt-
yapı gelişimidir. CPI’nın Yeni Kentsel Gündem ve SKA’lar için küresel 
takip aracı olabileceği, kentlerin CPI’yı kullanarak bu gündemlerdeki 
ilerlemeyi tespit etme, ölçme ve değerlendirme yapabilecekleri belirtil-
mektedir.66 

SKA’ların genel olarak sürdürülebilir bir kentsel gelişim vizyonu geliş-
tirmeye katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu tür gelişmenin kentin tüm 
sakinlerine eşit fırsatlar yaratması, daha sağlıklı yaşam sahaları oluştur-
ması ve iklim ve afet riskleri karşısında dayanıklı olması sağlanacaktır. 
Bu bağlamda sürdürülebilir kentleşmenin özellikleri ve yararları67 şu 
şekilde özetlenebilir:

• Kamusal mallara ve hizmetlere erişimi artıran, sürdürülebilir geçim 
fırsatları sağlayan, eşitsizliği azaltan ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağla-
yan kapsayıcılık

62 Siragusa, vd., 2020
63 A.g.e.
64 UCLG, The Sustainable Development Goals: What Local Governments Need to Know https://www.uclg.
org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf
65 UN-Habitat, A Guide to Assist National And Local Governments to Monitor and Report On SDG Goal 
11+ Indicators https://www.local2030.org/library/60/SDG-Goal-11-Monitoring-Framework-A-guide-to-
assist-national-and-local-governments-to-monitor-and-report-on-SDG-goal-11-indicators.pdf
Siragusa, vd., 2020
66  https://www.unescap.org/sites/default/files/4.City_Prosperity_Innitiative_UN-Habitat_Wshop_26-
29Mar2018.pdf
67 Kanuri, vd., 2016



53 

Göç ve Kentleşme Bağlamında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerelleştirilmesi 

• Yürünebilen mahalleler, düşük maliyetli konutlar, yeşil ve büyük ka-
musal alanlar, su ve sanitasyon, ulaşım ve sağlık gibi hizmetleri sağlama-
nın maliyet etkinliğini optimize etmiş, makul yoğunluklu, sağlıklı ve 
iyi planlanmış şehirler
• Küresel düzeyde yatırımları ve göçmenleri çekebilecek, iş yaratacak, 
ekonomik canlılığı artıracak yüksek kaliteli yaşam 
• Daha sağlıklı ve çekici yaşam alanları ve mülklerin değerlerinin artma-
sını sağlayacak kıyılar, göller, ormanlar gibi kentsel ekosistemin ve 
biyoçeşitliliğin korunması 
• Evrensel temel hizmetlerin sağlanmasıyla kırılganlığın azaltıldığı, iyi 
düzenlenmiş bina yapımı, fırtına su drenajı gibi etkili ekolojik altyapılar, 
erken uyarı sistemleri, etkin afet yönetimi ve acil hizmetlerle afet ve 
iklim risklerine karşı dayanıklılık 
• Pazarlara ve iş piyasalarına erişim, güvenli gıda tedarik zinciri, ekolojik 
hizmetler ve iyi düzenlenmiş çevresel arazi planlamasıyla daha refah 
bölgesel büyüme ve dengeli çevresel karasal planlamanın olduğu güçlü 
kır ve kent bağı

Sürdürülebilir kentleşmeye ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Günde-
mi’nin yanı sıra, Yeni Kentsel Gündem, İlkim Değişikliği Paris Söz-
leşmesi, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi gibi küresel çerçeve do-
kümanları bulunmaktadır. UCLG, Metropolis, Kentler İklim Liderliği 
Gurubu, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler gibi pek çok ağ, Yerel 
ve Bölgesel Yönetimler Küresel Ağını kurmuştur ve yerel yetkililerin 
küresel politika ve karar almada daha fazla yer almasını sağlamaya ça-
lışmaktadır. Bu ağlar yerel yönetimlerin ve yerel liderlerin, kentlerdeki 
hayat kalitesini artırmaya, daha adil ve dengeli bir kentsel gelişime ön 
ayak olması için savunuculuk yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için 
kentlerin önemini savunanlar, yerel yönetimlerin sadece uygulama ku-
rumları olarak görülmemesi gerektiğini, bu süreçte yerel yönetimlerin 
karşılaştıkları zorluk ve fırsatların da SKA’ların başarısı için göz önünde 
bulundurulması gerektiğini belirtmektedir.
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Kentleşme ve Göçle İlgili SKA’ların Yerelleştirmesine 
İlişkin Öneriler 

Göç ve Kentleşmenin Etkileri

Göç, yurt içinde ya da uluslararası olsun, kentsel büyüme ve gelişme 
için önemli bir güç olagelmiştir. Göç, nüfus artışıyla ve getirdiği sosyal, 
ekonomik, kültürel vb. çeşitlilik ve yeniliklerle kentleşmenin ayrılmaz bir 
unsurudur. Kentleşme ya da kentin yarattığı fırsat ve olanaklar da insan-
ların başka kentlere ve ülkelere göçü için itici güç olmaktadır. 

272 milyon uluslararası göçmenin yaklaşık yarısı halihazırda gelişmiş 
ülkelerdeki büyük kentlerde yaşamaktadır.68 Yabancı ülke doğumlu ki-
şilerin yaklaşık %20’si yani 5 göçmenden biri küresel ya da dünya şeh-
ri denilen kentlerde yaşamaktadırlar.69 Bazı şehirlerde de göçmenlerin 
toplam nüfusa oranı küresel ortalama olan %3,5’i geçmektedir. Ör-
neğin Dubai’de yabancı ülke doğumlu kişilerin sayısının nüfusa oranı 
%83, Brüksel’de %62, Toronto’da %46’dır. Ayrıca nüfusu hızla artan 
düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kentler de göçmenler için önemli hedef-
ler haline gelmektedir. Afrika dünyanın en hızlı kentleşen bölgesi olarak 
kent nüfusunu hızla artırmakta, Asya-Pasifik bölgesinde 2050 yılına ka-
dar kentlerde yaşayanların oranının %63’ü geçeceği tahmin edilmekte-
dir.70 Bu bölgelerdeki yüksek ekonomik büyümenin gerçekleştiği kentler 
göçmenler için yeni çekim merkezleri olmaktadır. Yaşlanan nüfuslar, 
şehirler ve ülkeler arasındaki yavaş ve eşit olmayan ekonomik büyüme, 
çevresel ve iklim değişikliği kaynaklı dengesizlikler, çatışmalar, savaşlar 
gibi küresel gerçekler de kentlerin göç hareketlerini çekmesinde önemli 
faktörler olmaya devam etmektedir.

68 Pekin, Berlin, Brüksel, Buenos Aires, Chicago, Hong Kong, Londra, Los Angeles, Madrid, Moskova, 
New York, Paris, Seul, Şangay, Singapur, Sidney, Tokyo, Toronto, Viyana, Washington DC https://
migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration 
69 Bkz. Migration Data Portal, Urbanisation and Migration,  https://migrationdataportal.org/themes/
urbanisation-et-migration 
70 International Organization for Migration (IOM), 2015
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KENTLEŞME VE GÖÇ

(a) Kentsel Alanlarda Yaşayan Dünya Nüfusunun Oranı

(c) Bazı Önemli Küresel ya da Dünya Kentlerinde Yaşayan Yurtdışında Doğmuş Nüfus 

(b) Yurtdışında doğan 
nüfusun %19’unun

küresel ya da dünya kentlerinde 
yaşadığı tahmin edilmektedir.

Grafik 6: Kentleşme ve göç (Kaynak: Migration Data Portal)
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Göç; kent yönetimleri, göçmenler ve yerel toplum için çeşitli fırsatlar 
yaratırken bazı zorluklara da sebep olmaktadır. Göçmenler kentlere 
ekonomik, sosyal ve kültürel dinamikleri zenginleştiren yeni fikirler, be-
ceriler, kaynaklar ve perspektifler getirdikleri için kentleri olumlu etki-
lemektedir.71 Göçmenler, uyum tamamlandıktan sonra kentlere vergi-
leriyle, girişimci olarak, iş yaratarak ve gelirlerinin büyük bir kısmını 
geldikleri toplumda harcayarak katkı sağlamaktadırlar. Göç; verimliliği 
ve yerel ekonomiyi canlandırmaktadır. Örneğin göçmenler 2020 yılında 
508 milyar dolar olan göçmen dövizleriyle (remittances)72 ayrıldıkları ül-
kelerine katkı sağlamışlardır. Ayrıca göçmenlerin kentlerdeki ekonomik 
olanaklara ve daha iyi eğitim ve sağlık vb. gibi fırsatlara erişebilmeleri 
hem kendileri hem de geride bıraktıkları kişiler için insani gelişmeye ve 
yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Ancak büyük ölçekteki 
göç ve mülteci hareketleri yerel toplumda temel, sosyal, kentsel hizmet-
ler, istihdam, konut ya da altyapı için rekabetin arttığı algısını artırmak-
ta ya da hizmet sunumunun aksamasına neden olmaktadır. Göçmenler 
bu nedenle temel hak ve hizmetlere erişememe ya da toplumdan dışlan-
ma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Göçmenlerin hızlı ve plan-
sız kentleşmenin getirmiş olduğu aşırı yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik, 
sosyoekonomik eşitsizlikler, dışlanma, sürdürülebilir olmayan üretim 
ve tüketim ve iklim değişikliği ve çevre tahribatı gibi halihazırdaki pek 
çok problemden etkilenmeleri de söz konusudur. Temel sağlık ve eğitim 
hizmetlerine, iş piyasasına ve sağlıklı ve güvenli barınmaya erişememe, 
ayrımcılığa uğrama gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Sorunların nedeni ve etkileri en çok yerelde ortaya çıktığı için yerel yö-
netimlerin bu sorunların üstesinden gelinmesinde ve kapsayıcı ve sür-
dürülebilir kentleşmenin gerçekleştirilmesinde önemli bir aktör olduğu 
göç, kentleşme ve diğer konularda çalışan BM, Avrupa Birliği, uluslara-
rası belediye birlikleri gibi küresel ve bölgesel yönetişim aktörleri tara-
fından kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Bu aktörlerin, kentleşme 
ve göç konularında kapasite geliştirme ve kentler arası deneyim ve bilgi 
paylaşımının sağlanması, savunuculuk yapılması amacıyla son yıllarda 
kurup destekledikleri pek çok girişim ve platform bulunmaktadır.73

71 Bravo, 2018  
72 Bkz. Migration Data Portal, Remittances https://migrationdataportal.org/themes/remittances 
73 Bazı örnekler: Eurocities, Migration and Integration, https://eurocities.eu/goals/migration-and-
integration/    
The Global Mayoral Forum on Mobility, Migration and Development, http://www.gfmd.org/process/gfmd-
mayors-mechanism
URBACT, Network of  Arrival Cities, https://urbact.eu/arrival-cities
The Mediterranean City-to-City Migration Project,  https://unhabitat.org/project/mediterranean-city-to-city-
migration-project-mc2cm
Center for Mediterranean Integration (CMI), https://www.cmimarseille.org 
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Kentlerde Göçün (Yaşamsal) Döngüsü ve SKA’lar

Kentler ve göçmenler birbirini karşılıklı etkilemekte ve dönüştürmekte-
dirler. Göçmenlerin bir kentsel alana gelmesi, yerleşmesi, kente adap-
tasyonu, kentte ya da kent dışında başka bir yere göç etmesi, göçmenin 
geldiği yer ve yeni yaşadığı yer arasında bağlar kurması ve bu süreçle-
rin yeni göç hareketleriyle devam etmesi hem kentin yapısını hem de 
göçmenlerin kendisini değiştirmektedir. Bu etkileşim ve dönüşüm göç 
döngüsünde zamansal olarak kendini göstermektedir. Göç döngüsünün 
herkes tarafından kabul edilmiş bir tanımı ve evreleri olmasa da göç 
döngüsünden şu beş evreyle bahsedilebilmektedir: (i) varış öncesi, (ii) 
varış, (iii) yerleşme (iv) entegrasyon ve sosyal uyum (v) ulusaşırı göç. 

Bu çalışmada göçün kentsel gelişime etkilerini ve kentte göçle ortaya çı-
kan ihtiyaçları ve alınacak tedbirleri ya da fırsatları SKA’lar bağlamında 
incelemek için göçün bu yaşamsal döngüsü baz alınacaktır. Göç dön-
güsü yaklaşımında, kapsamlı SKA’lar evreler üzerinden gruplanarak 
konunun daha açık anlatılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda SKA’lar-
da göç ve kent hem birbiriyle hem de çevre, sağlık, eğitim gibi diğer 
amaçlarla ilişkili olduğu için bu döngü SKA’ların bütünsel olarak da 
ele alınmasına yardımcı olacaktır. Kısaca, göç döngüsü yaklaşımı göçün 
ve kentlerin dinamik yapısını kavramakta faydalı olacak ve SKA’ların 
yerelleştirilmesine yönelik çalışmalar bağlamında da rehberlik sunabi-
lecektir.
 
Göç döngüsü, kentleşme ve SKA ilişkisine geçmeden önce göç döngü-
sünün aşağıdaki özelliklerine dikkat çekmek faydalı olacaktır.

• Göç döngüsü her zaman yukarıda sıralanan evreleri tamamlamak zo-
runda değildir; yani her zaman doğrusal bir şekilde gerçekleşmemekte-
dir. Göç döngüsü her göçmen için aynı olmayabilir ya da herhangi bir 
evresinde kesintiye uğrayabilir. Örneğin bir göçmen kente olan uyumu-
nu tamamlamadan yaşadığı yerden ayrılabilir ya da ayrıldıktan sonra 
tekrar geri gelebilir. 
• Döngünün nereden başladığını ya da döngüdeki evrelerin tümün ta-
mamlanıp tamamlanmamasını; göçün yapısı (örn. gönüllü, zorunlu vb. 
olarak göç nedeni; düzenli, düzensiz vb. üçüncü ülke üzerinden, göç 
veren ülkeden doğrudan olmak üzere şekli; kısa, geri dönüş mümkün 
olmadığı için belirsiz, yerleşme amaçlı süresiz gibi süreleri), göç eden 
kişilerin profilleri (örn. yaşı, eğitim düzeyi, uyruğu), kentin yapısı ve 
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özellikleri (örn. olanakları, farklı grupları kapsayıcılığı, ani ve yeni geliş-
melere adaptasyon becerisi) ve üst politika, yasa, kurumsal yapı gibi pek 
çok etmen etkilemektedir. Örneğin zorunlu göç dolaysıyla kente gelen 
bir kişinin aldığı geçici koruma statüsünün74 değişmemesi kişinin yasal 
uyum evresine geçmesine engel olabilir. İş amaçlı göç eden yüksek vasıf-
lı bir göçmenin varış ve yerleşme süreci daha kısa olabilirken toplumun 
göçmeni kentsel yaşamdan dışlaması gibi nedenlerle göçmen uyum 
sürecine geçemeyebilir. Göçmenlerin kentin gecekondu bölgelerinde 
yoğunluklu yaşamak zorunda kalmaları göçmenlerin toplumsal uyum 
süreçlerine dahil olamamalarına neden olabilir. 
• Göçmenlerin göç statüsü ya da profillerinden bağımsız olarak ken-
tin göçmenler dahil tüm kent sakinlerine hizmet verme kapasitesi ve 
kapsayıcılığı da bu döngüye etki eden önemli faktörlerden biridir. Göç-
menlerin statüleri ya da göç ediş şekilleri, özellikle yalnız kadınlar, ço-
cuklar, engelliler gibi özel ihtiyaç sahipleri ya da zorunlu göçle gelenler 
için koruma gibi özelleşmiş hizmet gereksinimleri doğursa da kentlerin 
hizmetlerini bu ihtiyaçları da gözeterek, bugünün ya da yarının göç-
menlerini ve tüm göç türlerini düşünerek hazırlaması ve planlaması 
(anaakımlaştırması) önemlidir. Bu bağlamda göç döngüsü evreleri hem 
göçmen ve hem de kentin özelliklerini bir arada ele alması bakımından 
önemlidir. 

Özetle, SKA’ları yerelleştirme çalışmalarında hem göçmenlerin özellik 
ve ihtiyaçları ile göçmenlerle ilgili bağlayıcı politika, yasal ve kurumsal 
çerçevelerinin hem de kentleşmenin göçmeni etkileyen özelliklerinin, 
belediyenin kaynak ve önceliklerinin birlikte göz önünde bulundurul-
ması önemli olmaktadır. 

74 Yasal uyum bağlamında Türkiye’de yasal statüler arasındaki geçişler, Yabancı ve Uluslararası Koruma 
Kanunu gereği uluslararası koruma (UK) ve geçici koruma (GK) statülerindekiler için kısıtlıdır. Örneğin UK 
statüsü sahibi bir kişi uzun dönem ikamet iznine, GK statüsü sahibi de UK statüsüne geçiş yapamamaktadır.
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Göç Döngüsü ve SKA İlişkisi Bağlamında
Yerelleştirme Önerileri

Bu bölümde öncelikle göç döngüsünün her bir evresi için göç ve kent-
leşme etkileşimleri ve bu etkileşimle ortaya çıkan sorun alanları ve bu 
sorunlar çerçevesinde ihtiyaçlar sıralanacaktır. Belediyelerin bu sorun 
alanlarına ve ihtiyaçlara yönelik alabilecekleri tedbirler, yapabilecekleri 
çalışmalara vb. ilişkin öneriler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gös-
tergeleri ilişkisi bağlamında sunulacaktır. Belediyelere ilişkin önerilerde-
ki alan ve konuların SKA’larla ilişkisi, başvuru kaynakları bölümünde 
de belirtilen çalışmalar temel alınarak ortaya konulmuştur. Bu tür SKA 
ilişkilendirme analizleri odaklanılan konuya (göç, eğitim, kentleşme vb.) 
ve konunun muhatabı aktörlere (ulusal hükümet, yerel yönetim, sivil 
toplum vb.) göre değişkenlik göstermektedir. Bu analizde yer verilen ye-
relleştirme önerileri de mutlak değildir ve bunların SKA’larla ilişkisinin 
başka türlü yorumlanması da mümkündür. 

Varış Öncesi

Kentlerin göçmenlerin ülkeler gibi hedef  seçecekleri destinasyonlar olması ve kentsel vatandaşlık veril-
mesi gibi konular göçle ilgili geleceğe yönelik tahmin çalışmalarında tartışılmaya başlamıştır.75 Ekonomik, 
sosyal, kültürel fırsatlar sunan, yenilikçi, teknolojik kentler özellikle yüksek vasıflı göçmenler, öğrenciler, 
döngüsel göç için çekim merkezleri olmaktadırlar. Ayrıca, zorunlu göç sonucu oluşan mülteci akınların-
da geri dönüş olasılığının az olduğu durumlarda ve şehirler dışında ya da çeperinde konumlandırılan ve 
mültecileri barındıran kampların uzun dönemli krizlerde (protracted crises) sürdürülebilir olamaması gibi 
problemler nedeniyle zorunlu göçmenlerin kentlerde yaşamalarına izin verildiği görülmektedir. Kentler de 
zorunlu göç sonucu yüksek sayıda göçmenlere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. 

Kentlerin hem gönüllü hem de zorunlu göçlerin hedefi olması kent yönetimlerinin göçe hazırlıklı olmasını 
gerekli kılmaktadır. Bu kentlerin hem yeni göç hareketliliklerine hem de halihazırdaki aldığı göçlerle ilgili 
olası durum planlamaları yapmasını gerektirmektedir. Özellikle zorunlu göçler ani ve kitlesel göç şeklinde 
gerçekleşebilmektedir. Bu da kentsel nüfüsun  hızla artmasına neden olmaktadır. Bu tür akınlar bir tür 
afet durumu yaratıp kentlerin kaynaklarını ve hizmetlerini sekteye uğratabilmekte, kentin sürdürülebilir 
bir şekilde hizmet vermesine engel olabilmektedir. Aynı zamanda göçmenler de insan hakları ihlalleri ya 
da insan ticareti, sömürü vb. gibi risklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca gönüllü ya da zorunlu, 
bireysel ya da kitlesel olsun toplumun bu tür hareketlere ya da yeni oluşan çeşitliliğe ve değişen kentsel 
toplumsal dokuya hazırlıklı olmaması toplumsal uyumu da tehlikeye atmaktadır. 

Göç politikalarının geleneksel olarak ulusal düzeyde yapılması ve uygulanması nedeniyle çoğu zaman kent-
ler potansiyel göç hareketleri ve halihazırdaki göçün kente etkileri bağlamında kentin kapasitesini analiz 
etme, göç profillerinin çıkarılması ve olası durum (contingency) planları, kentsel büyüme üzerinde farklı 
gelecek senaryoları, projeksiyonlar vb. geliştirilmesiyle göçe hazırlıklı olma konusunda her zaman proaktif  
davranmamaktadır. Ancak göç alsın almasın kentlerin bu tür çalışmaları yapması sürdürülebilir ve kapsa-
yıcı kentsel gelişmenin gerçekleştirilmesi için önem arz etmektedir. 

75 OECD (2019), Towards 2035:Making Migration and Integration Policies Future Ready 
https://www.oecd.org/migration/mig/migration-strategic-foresight.pdf  
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Varış Öncesi

İhtiyaçlar

• Ani ve kitlesel göç durumlarında kentlerin göçmenlerin ve toplumun ihtiyaçlarını zamanlı ve kapsayıcı 
bir şekilde karşılaması gerekmektedir. 
• Kentlerin göçe ilişkin projeksiyonlar yaparak göçle oluşabilecek yüke ilişkin kentsel kapasitenin ve göç-
menlerin ve kentlerin olası ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 
• Göç sürecinin tüm aşamaları için kente ilişkin risk analizlerinin yapılarak göçmenlerin insan ticareti ve 
her tür şiddet türüne maruz kalmalarının önüne geçilmesi için önemlidir.
SKA’lar tüm bu alanlara ilişkin amaçlar ve hedefler ortaya koymakta ve bunların gerçekleştirilmesinde 
belediyelere görevler düşmektedir. 

Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

• Kentin göç bağlamında 
nüfus ve kentsel büyüme 
tahminlerinin veriye 
dayalı yapılması ve 
olası göç hareketleri ve 
akınlarının risklerinin 
analiz edilmesi
• İlgili kamu kuruluşlarıyla 
ani ve kitlesel göç 
durumları için olası 
durum eylem planları 
oluşturulması
• Halihazırdaki göç 
durumunun verilerle 
(mekansal ve sayısal) 
analiz edilmesi ve 
mekansal (residential) ve 
zamansal (temporal) bazlı 
profillerinin çıkarılması 
• Göçmenlerin 
ihtiyaçlarına ilişkin 
kentsel hizmetlerin 
haritalandırılarak 
eksikliklerin tespit edilmesi 
ve kentsel dayanıklılığın 
artırılması için belediyenin 
destek olabileceği 
alanların belirlenmesi
• Kamuoyunun 
göçmenlerle ve olası 
göç hareketleriyle ilgili 
algısının ve tutumlarının 
analiz edilmesi

1.5: 2030 yılına kadar, yoksul 
ve kırılgan durumda olanlara 
dayanıklılık kazandırmak ve 
iklimle ilgili aşırı olaylara ve 
diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklara ve afetlere 
maruziyet ve kırılganlıklarını 
azaltmak

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 kabul eden ve 
uygulayan yerel yönetimlerin oranı

10.7: Planlı ve iyi yönetilen 
göç politikalarının 
uygulanmasını da içerecek 
şekilde, insanların muntazam, 
güvenli, düzenli ve sorumlu 
biçimde göç etmesini ve 
hareketliliğini kolaylaştırmak

10.7.2 İnsanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve sorumlu göç 
ve hareketliliğini kolaylaştıran göç 
politikalarına sahip ülkelerin sayısı

11.a: Ulusal ve bölgesel 
kalkınma planlamasının 
güçlendirilmesi yoluyla kent, 
kent çeperi ve kırsal alanlar 
arasındaki ekonomik, sosyal 
ve çevresel olumlu ilişkileri 
desteklemek

11.a.1 (Şehirlerin büyüklüğü 
kırılımına göre) nüfus tahminlerini 
ve kaynak ihtiyaçlarını entegre 
eden kentsel ve bölgesel kalkınma 
planlarının uygulandığı şehirlerde 
yaşayan nüfusun oranı

11.b: 2020 yılına kadar, 
kapsayıcılığı, kaynak 
verimliliğini, iklim 
değişikliğine uyumu, iklim 
değişikliğinin azaltılmasını 
ve afetlere karşı dayanıklılığı 
dikkate alan bütüncül politika 
ve planları benimseyen ve 
uygulayan kent ve yerleşim 
yeri sayısını önemli ölçüde 
artırmak ve Sendai Afet Risk 
Azaltma Çerçeve Belgesi 
2015-2030 ile uyumlu 
bütüncül afet riski yönetimini 
her düzeyde geliştirmek ve 
uygulamak

11.b.1 Sendai Afet Risk Azaltma 
Çerçeve Belgesi, 2015-2030 ile 
uyumlu olarak ulusal afet riski 
azaltma stratejilerini kabul eden ve 
uygulayan ülkelerin sayısı

11.b.2 Ulusal afet riski azaltma 
stratejileri ile uyumlu yerel afet riski 
azaltma stratejilerini uygulayan ve 
kabul eden yerel yönetimlerin oranı
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Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

16.6: Her düzeyde etkili, 
hesap verebilir ve şeffaf  
kurumlar geliştirmek

16.6.1 Sektör ve bütçe koduna 
göre; birincil kamu harcamalarının 
onaylanan bütçeye oranı

Varış

Göçmenlerin kente varışlarından itibaren temel hak ve hizmetlere erişmeleri, bu erişim için gerekli yön-
lendirme ve bilgilendirmelere ulaşmaları, her türlü risk, şiddet ve tehditten korunmalarının desteklenmesi, 
kapsayıcı kentleşmenin hayata geçirilmesi Gündem’in kimseyi geride bırakmamak (no one left behind) 
ilkesinin yerine getirilmesi için önem arz etmektedir. 

Göç süreci gönüllü ya da zorunlu olsun herkes için birtakım zorluklar getirmektedir. Kente varışta göç-
menlerin yaşadıkları çevre ve sosyal bağlam konusunda yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmaması, dil 
bariyeri, hizmet sunan kurum ve kuruluşların göçmenlerin erişimi için düzenlenmiş olmaması göçmenlerin 
varış sonrası kente adaptasyonlarını zorlaştırmaktadır. Göçmenlerin özellikle plansız ve ani gelişi sonrası 
bu zorluklar daha da artmaktadır. 

Yasal bir statü edinmek için kayıt, ikamet izni gibi idari işlemleri yapacak kurum ve kuruluşlara, güvenli 
ve uygun fiyatlı konuta/barınmaya (geçici ya da kısa dönemli), hassas gruptakiler için özel ihtiyaçların76  
tespiti sonrası acil sağlık, sosyal destek gibi koruma hizmetlerine, toplu taşıma gibi kentsel hizmetlere erişim 
göç sonrasında göçmenlerin öncelikleri olmaktadır. Ayrıca varış sonrası kente ve yeni yaşamlarına adapte 
olmaya çalışan göçmenlerin insan ticareti, sömürü ve şiddet gibi risklere ve tehditlere karşı korunması 
da önemlidir. Varış sonrası göçmenlerin eğitim ve iş olanaklarına erişim konularında bilgilendirilmeleri 
ve hazırlanmaları da üçüncü tarafların aracılığı olmadan bağımsız bir hayat kurmaları için belirleyicidir.

İhtiyaçlar

• Göçmenlerin göç ettikleri kente, hizmetlere ve haklarına ilişkin bilgilendirmeye ve yönlendirmeye (oryan-
tasyona) ihtiyaçları bulunmaktadır. 
• Hassas göçmenlerin acil ihtiyaçlarının tespiti sonrası ilgili hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması ge-
rekmektedir.
• Göçmenlerin idari kurum ve kuruluşlara, konuta, sağlık hizmetlerine, sosyal yardım ve desteklere, diğer 
kentsel altyapı hizmetlerine (toplu taşıma, su, sanitasyon vb.), eğitime ve iş olanaklarına erişimleri için 
desteklenmeleri gerekmektedir. 
• Göçmenlerin işgücü sömürüsü, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet, insan ticareti gibi risklere ve tehditlere 
karşı korunması gerekmektedir. 

76 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda özel ihtiyaç sahipleri şu şekilde tanımlanmıştır. Özel 
ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, 
hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, 
bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişi (Madde 1 (3)-l)
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Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

• Göçmenlerin varış 
sonrası karşılanması için 
karşılama ve oryantasyon, 
diğer kurum ve 
kuruluşlara yönlendirme 
hizmetleri geliştirilmesi 
• Göçmenlerin acil 
sağlık, sosyal destek 
vb. ihtiyaçlarının 
karşılanmasına destek 
olunması ve risklere ve 
tehditlere karşı korunması 
• Göçmenlerin yeterli, 
güvenli ve uygun fiyatlı 
konuta erişimlerini 
kolaylaştırma ve 
destekleme (ucuz sosyal 
konut projeleri, kısa süreli 
kalacakları merkezlerin 
kurulması vb.)

3.8: Mali riskten korumayı, 
kaliteli temel sağlık bakım 
hizmetlerine erişimi ve 
herkesin güvenli, etkili, kaliteli 
ve uygun fiyatlı zaruri ilaç ve 
aşılara erişimini de kapsayan 
genel sağlık sigortasını 
oluşturmak

3.8.1 Temel sağlık hizmetlerinin 
kapsama oranı (genel ve en 
dezavantajlı nüfus içinde üreme, 
anne, yenidoğan ve çocuk sağlığını, 
bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan 
hastalıkları, hizmet kapasitesi ve 
erişimi içeren izleyici müdahalelere 
dayalı temel hizmetlerin ortalama 
kapsanma oranı)

3.8.2 Sağlık alanında geniş hane 
halkı harcaması olan nüfusun oranı 
(toplam hane halkı harcaması ya da 
gelirinin payı olarak)

4.1: 2030 yılına kadar tüm kız 
ve erkek çocuklarının, yerinde 
ve etkili eğitim çıktıları 
üreten ücretsiz, eşit ve kaliteli 
ilköğretim ve ortaöğretimi 
bitirmelerini sağlamak

4.1.1 Cinsiyet ayrımında (a) 2. ve 3. 
sınıflarda; (b) ilkokul sonunda; ve (c) 
ortaokul sonunda (i) okuma ve (ii) 
matematikte en az asgari yeterlilik 
düzeyine sahip çocuk ve gençlerin 
oranı

8.7: Zorla çalıştırmayı 
ortadan kaldırmak, modern 
köleliği ve insan kaçakçılığını 
bitirmek ve çocukların asker 
olarak kullanılması dahil 
olmak üzere çocuk işçiliğinin 
en kötü türlerini yasaklamak 
ve ortadan kaldırmak üzere 
acil ve etkili tedbirler almak 
ve 2025 yılına kadar her türlü 
çocuk işçiliğini sona erdirmek

8.7.1 Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 
yaş arası çalışan çocukların sayısı 
ve oranı

10.7: Planlı ve iyi yönetilen 
göç politikalarının 
uygulanmasını da içerecek 
şekilde, insanların muntazam, 
güvenli, düzenli ve sorumlu 
biçimde göç etmesini ve 
hareketliliğini kolaylaştırmak

10.7.2  İnsanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve sorumlu göç 
ve hareketliliğini kolaylaştıran göç 
politikalarına sahip ülkelerin sayısı

11.1: 2030 yılına kadar, 
herkesin yeterli, güvenli ve 
uygun fiyatlı konutlara ve 
temel hizmetlere erişimini 
sağlamak ve gecekondu 
alanlarını iyileştirmek

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

16.9: 2030 yılına kadar, 
doğum kayıtları da dahil 
olmak üzere herkese yasal 
kimlik sağlamak

16.9.1 Yaşa göre, bir sivil otorite 
tarafından doğumları tescil edilen 5 
yaş altı çocukların oranı
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Göç Döngüsü 3: Yerleşme

Göçmenlerin göç ettikleri ülkede yerleştikleri kentin yeni bir sakini olmaları ve toplumsal, ekonomik ve 
siyasal yaşama aktif  ve etkin bir şekilde zaman kaybetmeden katılmaları sürdürülebilir kentleşme için 
önem arz etmektedir. 

Göçmenler yerleşme aşamasında, varış sonrasında olduğu gibi, kentsel hizmetlere, kaynaklara ve fırsatlara 
erişirlerken bazı bariyerlerle karşılaşabilmektedirler.77 Bu engeller kentin doğrudan yetki ve sorumluluğun-
da olmayan i) ulusal düzeydeki yasalar, politikalar, kurumsal ve idari kapasiteler, ii) göçmenlerin sosyoe-
konomik ve kültürel profilleri ve iii) kentin yapısı ve kuralları gibi nedenlerden kaynaklı olabilmektedir. 
Ulusal düzeyde yapılan kanunlar ve düzenlemeler (örn. işgücü piyasasına erişim için süre kısıtı getirilmesi), 
kurumsal kapasite eksikliği (örn. dil bilen hizmet personel eksikliği vb.) göçmen gruplarının hizmetlere 
erişimlerini geciktirmekte ya da kısıtlayabilmektedir. Bu süreçte belirleyici olan bir diğer konu ise göç 
eden kişilerin önceki beceri ve deneyimlerinin (örn. Uzmanlık ve mesleki beceri eksikliği, dil bilmeme), 
sosyo-kültürel yapılarının yerleştikleri ülke ve kentle uyumlu olup olmamasıdır. Göçmenlerin kendilerine 
maddi ve manevi destek sağlayan ailesel ve toplumsal bağları göç ederken geride bırakmaları da kente 
adaptasyonlarında ek zorluklar yaratabilmektedir. Son olarak, kentin yapısına ilişkin plansız yerleşme, ken-
ti nüfusunun gelir dağılımındaki eşitsizlikler, hizmetlerin göçmenlere göre adapte edilmemiş olmaması, 
ilgili kurumsal, idari ve insan kaynağı kapasitesinin yetersiz olması da göçmenlerin kentin olanaklarını 
kullanması ve kente adapte olmasını zorlaştırıcı etkenlerdir. 

Yukarıda sıralana etkenler nedeniyle göçmenlerin varış sonrası eriştikleri ve kullanmaya başladıkları sağlık, 
eğitim, sosyal destek gibi temel kamusal hizmetler ve kentsel hizmetlerden (toplu taşıma, güvenlik, parklar, 
su, sanitasyon vb.) etkin bir şekilde faydalanamaması durumları ortaya çıkmaktadır. 

Konuta erişim göçmenler için varış sonrasından itibaren bir diğer önemli sorun alanlarından birini oluş-
turmaktadır. Göçmenlerin hem sağlıklı bir yaşam sürmeleri hem de kentin olanaklarına daha iyi erişebil-
meleri için güvenli ve uygun fiyatlı konuta erişimleri önemlidir. Ancak, düzenli geliri olmayan, vasıfları 
nedeniyle iş piyasasına enformel sektör dışında erişemeyen göçmenlerin gecekondu ya da terkedilmiş çö-
küntü alanlarında barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları görülmektedir. 

Kentlerde işgücü piyasalarına erişim yerleşme aşamasında göçmenler bir diğer sorun alanlarından biridir. 
Göçmenlerin yeni geldikleri kentlerde iş bulmaları için işgücü piyasasını tanımaları, iş aramaları ve işe 
yerleşmeleri için farklı beceriler ve deneyimler edinmeleri ya da işe yerleşmeden önce halihazırdaki mesleki 
becerilerinin ve eğitimlerinin akreditasyonu gerekebilmektedir. 

Son olarak da kentsel alanlarda göçmenlerle karşılaşan ve aynı kentsel mekanı paylaşmaya başlayan yerel 
toplumun göçmenlere tepki verme ya da dışlama durumları ortaya çıkabilmektedir. Göçmenlerle ilgili 
yanlış bilginin dolaşıma sokularak önyargıların oluşması, göçmenlerin iş, konut gibi alanlarda tehdit olarak 
algılanması kentte gerginliklere ve hatta şiddet olaylarına neden olmaktadır.

Nedenleri ne olursa olsun göçmenlerin bu zorlukları ve sorunları bir an önce aşması ve zaman kaybetme-
den kentsel yaşama dahil olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak dışlan-
mış ve marjinalize edilmiş grupların ortaya çıkması, kentsel yoksulluğun, mekansal ayrışmanın artması gibi 
pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. SKA’lar tüm bu sorun alanlarına ilişkin amaçlar ve hedefler ortaya 
koymakta ve bunların gerçekleştirilmesinde belediyelere de görevler düşmektedir. 

İhtiyaçlar

• Göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimlerinin ve bu hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmalarının 
önündeki engellerin tespit edilip, bu hizmetlerin güçlendirilmesi gerekmektedir.
• Göçmenlerin iş olanaklarına ve konuta erişimleri için desteklenmeleri gerekmektedir. 
• Kentsel altyapı hizmetlerin göçmenlerin erişimi için güçlendirilmesi gerekmektedir.
• Toplumun göçmenlere ilişkin tutum ve algılarının yönetilmesi gerekmektedir.

77 International Organization for Migration (IOM), 2015; Taran, vd., 2016  
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• Belediyenin kentsel 
hizmetlerin göçmenlerin 
erişimi için göçmen 
dostu olabilecek şekilde 
güçlendirilmesi ve diğer 
kamusal hizmetlerin 
de göçmenleri içerecek 
şekilde verilmesi için 
desteklenmesi (sağlık, 
eğitim, sosyal yardımlar, 
koruma, sosyal destek 
hizmetleri sağlayan kurum 
ve kuruluşlara destek 
vermek, göçmenlerin 
bu hizmetleri almasının 
kolaylaştırılması, 
bilgilendirme farkındalık 
vb.)
• Göçmenlere yönelik dil, 
yaygın eğitim programları 
hazırlanması, göçmenlerin 
iyi ve insana yakışır iş 
bulma çabalarına destek 
olunması
• Göçmenlerin yeterli, 
güvenli ve uygun fiyatlı 
konuta erişimlerine 
ilişkin çalışmaların 
süreklileştirilmesi
• Göçmenlerin yeşil 
ve kamusal alanlara 
güvenilir, kapysayıcı 
ve ulaşılabilir 
şekilde erişimlerinin 
sağlanmasına destek 
olunması
• Toplumun göçe 
ilişkin bilgilendirilmesi 
ve farkındalıklarının 
artırılması

1.1: 2030 yılına kadar, 
halihazırda günlük 1,25 ABD 
dolarından daha az gelirle 
yaşayanlar olarak tanımlanan 
aşırı yoksulluğu her yerde ve 
herkes için ortadan kaldırmak

1.1.1 Cinsiyet, yaş, işteki durum 
ve coğrafi konum ayrımında 
uluslararası yoksulluk sınırının 
altındaki nüfusun oranı

1.2: 2030 yılına kadar, 
ulusal tanımlara göre tüm 
boyutlarıyla yoksulluk içindeki 
her yaştan erkek, kadın ve 
çocuk oranını en az yarıya 
indirmek

1.2.1 Cinsiyet ve yaş grubuna 
göre yoksulluk sınırının altındaki 
nüfusun oranı

1.2.2 Ulusal tanımlara göre tüm 
boyutlarıyla yoksulluk içinde 
yaşayan tüm yaşlardaki erkek, 
kadın ve çocukların oranı

1.3: Ulusal koşullara uygun 
sosyal koruma sistemleri ve 
önlemlerini, asgari güvenceleri 
de içerecek biçimde, herkes 
için uygulamaya koymak ve 
2030 yılına kadar, yoksul ve 
kırılgan kesimin büyük ölçüde 
kapsanmasını sağlamak

1.3.1 Çocuklar, işsizler, yaşlılar, 
engelliler, hamileler, yeni doğanlar, 
iş kazasında yaralananlar, yoksul ve 
kırılgan durumdakiler ayrımında 
ve cinsiyete göre sosyal koruma 
sistemleri tarafından korunan 
nüfusun oranı

1.4: 2030 yılına kadar, 
başta yoksul ve kırılgan 
durumdakiler olmak üzere 
tüm erkek ve kadınların 
ekonomik kaynaklar, temel 
hizmetler, toprak ve diğer 
mülk türleri üzerinde 
mülkiyet ve idare, miras, 
doğal kaynaklar, uygun yeni 
teknolojiler ve mikrofinansı 
da kapsayan mali hizmetlere 
erişimde eşit haklara sahip 
olmalarını sağlamak

1.4.1 Temel hizmetlere erişim 
sağlayan hanelerde yaşayan 
nüfusun oranı

1.a: Özellikle en az gelişmiş 
ülkeler olmak üzere, 
gelişmekte olan ülkeler 
için yeterli ve öngörülebilir 
araçlar geliştirmek ve her 
yönüyle yoksulluğa son 
vermeye yönelik politika 
ve programlar uygulamak 
için, daha gelişmiş kalkınma 
işbirliğini de içerecek biçimde, 
çeşitli kaynaklardan sağlanan 
imkanların önemli ölçüde 
seferber edilmesini sağlamak

1.a.1 Yoksulluk azaltma 
programlarına doğrudan kamu 
tarafından tahsis edilen kaynakların 
oranı

1.a.2 Temel hizmetlere (eğitim, 
sağlık ve sosyal koruma) ayrılan 
toplam kamu harcamalarının oranı

1.a.3 Gayrisafi yurt içi hasılanın 
(GSYH) bir oranı olarak doğrudan 
yoksulluk azaltma programlarına 
tahsis edilen toplam hibeler ile borç 
yaratmayan akımların toplamı
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1.b: Yoksulluğa son 
vermeye yönelik yatırımları 
hızlandırmak için, yoksul 
yanlısı ve cinsiyete duyarlı 
kalkınma stratejilerine dayalı 
ulusal, bölgesel ve uluslararası 
düzeyde somut politika 
çerçeveleri oluşturmak

1.b.1 Kadınların, yoksulların 
ve kırılgan grupların orantısız 
olarak faydalandığı sektörlere 
yönelik kamu sermaye ve diğer 
harcamalarının oranı

3.1: 2030 yılına kadar, küresel 
anne ölüm oranını 100.000 
canlı doğumda 70’in altına 
düşürmek

3.1.1 Anne ölüm oranı

3.1.2 Nitelikli sağlık personeli ile 
gerçekleştirilen doğumların oranı

3.2: 2030 yılına kadar, tüm 
ülkelerde yenidoğan ölüm 
oranının 1.000 canlı doğumda 
12 veya daha aza, 5 yaş altı 
çocuk ölüm oranının da 
1.000 canlı doğumda 25 
veya daha aza düşürülmesi 
hedefiyle, yenidoğan ve 5 yaş 
altı çocukların önlenebilir 
ölümlerini sona erdirmek

3.2.1 5 yaş altı ölüm hızı

3.2.2 Neonatal ölüm hızı

3.3: 2030 yılına kadar, 
AIDS, tüberküloz, sıtma ve 
ihmal edilen tropik hastalık 
salgınlarını bitirmek ve 
hepatit, su kaynaklı hastalıklar 
ve diğer bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele etmek

3.3.1 Cinsiyet, yaş ve belirli 
gruplara göre enfekte olmamış 
her 1.000 kişiye düşen HIV 
enfeksiyonuna yeni yakalananların 
sayısı

3.3.2 100.000 kişi başına 
tüberküloz insidansı

3.3.4 100.000 kişi başına Hepatit 
B insidansı

3.4: 2030 yılına kadar, koruma 
ve tedavi yoluyla bulaşıcı 
olmayan hastalıklardan 
kaynaklanan erken ölümleri 
üçte bir oranında azaltmak 
ve akıl sağlığı ile esenliği 
desteklemek

3.4.1 Kalp damar hastalıkları, 
kanser, diyabet ve kronik solunum 
hastalığına bağlı ölüm oranı

3.4.2 İntihar ölüm oranı



67 

Göç ve Kentleşme Bağlamında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerelleştirilmesi 

Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

3.5: Uyuşturucu madde ve 
alkolün zararlı kullanımı 
dahil olmak üzere madde 
bağımlılığına yönelik 
önlemleri ve tedaviyi 
güçlendirmek

3.5.1 Madde kullanımına bağlı 
hastalık sebebi ile tedavi gören kişi 
sayısı (farmakolojik, psikososyal 
ve rehabilitasyon ve tedavi sonrası 
bakım hizmetleri)

3.5.2 Alkolün zararlı kullanımı, 
ulusal bağlama göre tanımlanmış, 
bir takvim yılında kişi başına (15 
yaş ve üzeri) tüketilen litre olarak 
saf  alkol miktarı

3.7: 2030 yılına kadar, aile 
planlaması, bilgilendirme 
ve eğitime yönelik olanlar 
dahil, cinsel ve üreme 
sağlığı hizmetlerine evrensel 
erişimi sağlamak ve üreme 
sağlığını ulusal stratejilere ve 
programlara entegre etmek

3.7.1 Modern yöntemlerle aile 
planlaması ihtiyacını karşılayabilen 
üreme çağındaki (15-49 yaş) 
kadınların oranı

3.7.2 10-14 yaş ve 15-19 yaş 
gruplarında, 1.000 kadın başına 
düşen adölesan doğurganlık hızı

3.8: Mali riskten korunmayı, 
kaliteli temel sağlık bakım 
hizmetlerine erişimi ve 
herkesin güvenli, etkili, 
kaliteli ve uygun fiyatlı zaruri 
ilaç ve aşılara erişimini de 
kapsayan genel sağlık sigortası 
oluşturmak

3.8.1 Temel sağlık hizmetlerinin 
kapsama oranı (genel ve en 
dezavantajlı nüfus içinde üreme, 
anne, yenidoğan ve çocuk 
sağlığını, bulaşıcı ve bulaşıcı 
olmayan hastalıkları, hizmet 
kapasitesi ve erişimini içeren 
izleyici müdahalelere dayalı temel 
hizmetlerin ortalama kapsanma 
oranı)

3.8.2 Sağlık alanında geniş hane 
halkı harcaması olan nüfusun oranı 
(toplam hane halkı harcaması ya da 
gelirinin payı olarak)

3.9: 2030 yılına kadar 
tehlikeli kimyasallar ile 
hava, su ve toprak kirliliği 
ile kontaminasyonundan 
kaynaklanan ölüm ve 
hastalıkları kayda değer 
miktarda azaltmak

3.9.1 Evsel ve çevresel hava 
kirliliğine bağlı ölüm oranı

3.9.2 Güvenilir olmayan su, 
güvenilir olmayan sanitasyon ve 
hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı 
(Güvenilir olmayan Herkes İçin 
Su, Sanitasyon ve Hijyen (Water, 
Sanitation and Hygiene for All - 
WASH) hizmetlerine maruz kalma)

3.9.3 Kazayla zehirlenmeye bağlı 
ölümlerin oranı
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4.1: 2030 yılına kadar tüm kız 
ve erkek çocuklarının, yerinde 
ve etkili eğitim çıktıları 
üreten ücretsiz, eşit ve kaliteli 
ilköğretim ve ortaöğretimi 
bitirmelerini sağlamak

4.1.1 Cinsiyet ayrımında (a) 2. ve 3. 
sınıflarda; (b) ilkokul sonunda; ve (c) 
ortaokul sonunda (i) okuma ve (ii) 
matematikte en az asgari yeterlilik 
düzeyine sahip çocuk ve gençlerin 
oranı

4.2: 2030 yılına kadar tüm 
kız ve erkek çocuklarının, 
ilköğretime hazır hale 
getirilmesi için, nitelikli erken 
çocukluk gelişimi ve bakım 
hizmetleri ile okul öncesi 
eğitime erişimini sağlamak

4.2.1 Cinsiyete göre gelişimsel 
açıdan sağlık, öğrenme ve 
psikososyal iyi olma durumunda 
olan 5 yaş altı çocukların oranı

4.2.2 Cinsiyete göre, ilkokula resmi 
başlama yaşından bir yıl önce 
eğitime katılım oranı

4.3: 2030 yılına kadar tüm 
kadın ve erkeklerin uygun 
fiyatlı ve kaliteli mesleki ve 
teknik eğitim ile üniversite 
eğitimi dahil yükseköğretime 
eşit erişimini sağlamak

4.3.1 Cinsiyete göre son 12 ay 
içinde genç ve yetişkinlerin örgün 
veya yaygın eğitime katılma oranı

4.4: 2030 yılına kadar 
istihdam, insana yakışır işler 
ve girişimcilik için teknik ve 
mesleki beceriler de dahil 
olmak üzere gerekli becerilere 
sahip gençlerin ve yetişkinlerin 
sayısını önemli ölçüde 
artırmak

4.4.1 Yetenek tipine göre bilgi ve 
iletişim teknolojileri becerisine 
sahip genç ve yetişkinlerin oranı

4.5: 2030 yılına kadar 
eğitimdeki cinsiyet 
eşitsizliklerine son vermek 
ve engelliler, yerliler ve 
savunmasız çocuklar da dahil 
olmak üzere tüm kırılgan 
kesimlerin her seviyede 
eğitime ve mesleki kurslara 
eşit erişimini sağlamak

4.5.1 Tüm eğitim göstergeleri 
için parite endeksleri (veri 
mevcudiyetine bağlı olarak kadın/
erkek, kır/kent, gelir grupları, 
engellilik durumu, vb.)

4.a: Çocuk, engelli ve cinsiyet 
duyarlı eğitim tesisleri 
inşa etmek ve niteliklerini 
yükseltmek; herkes için 
güvenli, şiddet içermeyen, 
kapsayıcı ve etkili öğrenme 
ortamları sağlamak

4.a.1 (a) Elektrik, (b) pedagojik 
kullanıma yönelik internet ve (c) 
bilgisayar, (d) engelli öğrencilere 
uyarlanmış altyapı ve malzemeler, 
(e) temel içme suyu, (f) tekil ve 
cinsiyete göre ayrılmış temel 
sanitasyon imkanları ve (g) temel 
el yıkama imkanlarına erişimi olan 
okulların oranı
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8.3: Üretken faaliyetleri, 
insana yakışır iş üretimini, 
girişimciliği, yaratıcılığı 
ve yenilikçiliği destekleyen 
kalkınma odaklı politikalar 
geliştirmek ve finansal 
hizmetlere erişim yolunu 
da kapsayacak şekilde 
mikro, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin kayıt altına 
alınmasını ve büyümesini 
teşvik etmek

8.3.1 Cinsiyete göre tarım dışı 
sektörde kayıt dışı istihdamın oranı

8.5: 2030 yılına kadar gençler 
ve engelliler dahil tüm erkek 
ve kadınların tam ve üretken 
istihdama ve insana yakışır 
işlere erişmesini sağlamak ve 
eşit işe eşit ücret sağlamak

8.5.1 Meslek, yaş ve engelli kişilere 
göre, kadın ve erkek çalışanların, 
saatlik ortalama kazançları

8.5.2 Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere 
göre işsizlik oranı

8.6: 2020 yılına kadar hem 
işsiz olan hem de eğitim 
veya kurslarda yer almayan 
gençlerin oranını önemli 
ölçüde azaltmak

8.6.1 İstihdamda, eğitim ve öğretim 
sisteminde yer almayan gençlerin 
oranı (15-24 yaş)

8.7: Zorla çalıştırmayı 
ortadan kaldırmak, modern 
köleliği ve insan kaçakçılığını 
bitirmek ve çocukların asker 
olarak kullanılması dahil 
olmak üzere çocuk işçiliğinin 
en kötü türlerini yasaklamak 
ve ortadan kaldırmak üzere 
acil ve etkili tedbirler almak 
ve 2025 yılına kadar her türlü 
çocuk işçiliğini sona erdirmek

8.7.1 Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 
yaş arası çalışan çocukların sayısı 
ve oranı

8.8: Başta kadın göçmenler 
olmak üzere göçmen işçiler 
ve güvencesiz işlerde çalışan 
insanlar dahil bütün çalışanlar 
için çalışma haklarını 
korumak ve güvenli ve 
emniyetli çalışma ortamları 
sunmak

8.8.1 Cinsiyet ve göçmen 
durumuna göre, ölümcül ve 
ölümcül olmayan iş kazalarının 
sıklık oranları

8.8.2 Cinsiyet ve göçmenlik 
statüsüne göre, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) metin 
kaynakları ve ulusal mevzuata 
dayalı olarak çalışma hakları 
mevzuatının uyumlulaştırılma 
düzeyi (dernek ve toplu pazarlık 
özgürlüğü)
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10.7: Planlı ve iyi yönetilen 
göç politikalarının 
uygulanmasını da içerecek 
şekilde, insanların muntazam, 
güvenli, düzenli ve sorumlu 
biçimde göç etmesini ve 
hareketliliğini kolaylaştırmak

10.7.2  İnsanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve sorumlu göç 
ve hareketliliğini kolaylaştıran göç 
politikalarına sahip ülkelerin sayısı

11.1: 2030 yılına kadar, 
herkesin yeterli, güvenli ve 
uygun fiyatlı konutlara ve 
temel hizmetlere erişimini 
sağlamak ve gecekondu 
alanlarını iyileştirmek

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

11.2: 2030 yılına kadar 
herkes için, özellikle kırılgan 
durumda olan insanların, 
kadınların, çocukların, 
engellilerin ve yaşlıların 
ihtiyaçlarına özel önem 
gösterilerek, yol güvenliğini 
artırmak; başta toplu taşıma 
sisteminin geliştirilmesiyle 
herkesin güvenli, ekonomik 
olarak uygun fiyatlı, 
erişilebilir ve sürdürülebilir 
ulaşım sistemlerine erişimini 
sağlamak

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

11.7: 2030 yılına kadar, 
özellikle kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için 
güvenli, kapsayıcı ve 
ulaşılabilir, yeşil ve kamusal 
alanlara genel erişim sağlamak

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

11.7.2 Cinsiyet, yaş, engellilik 
durumu ve olay yerine göre, son 12 
ay içinde fiziksel ya da cinsel taciz 
mağduru kişilerin oranı
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Uyum göçmenlerin kente varışlarından itibaren gözetilmesi gereken ancak uzun bir süreç gerektiren dina-
mik bir olgudur. Kentte toplumsal uyum bireylerin ve toplulukların kente aidiyet duygularının güçlendiği, 
güvene dayalı, ortak değerler ve deneyimler geliştirdikleri bir süreçtir. 

Göçmenlerin entegrasyonu için devlet tarafından göçmenlere geçici statülerden uzun döneme geçişe im-
kan veren yasal statülerin verilmesi ve hak ve hizmetlere eşit ve ayrımcılığa uğramadan erişimlerinin temin 
edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bireyin halihazırdaki kaynaklardan vatandaşlarla eşit bir şekilde fayda-
lanması ve topluma aktif  bir birey olarak katılabilmesinin koşulları yaratılmış olabilir. 

Göçmenin sağlıklı bir şekilde kendi kimliğini tanımlaması ve toplumsal hayata dışlanmadan katılması 
için kültürel, dilsel, dinsel vb. farklılıkların toplum ve devlet tarafından tanınması da toplumsal uyum için 
önemlidir. Bu bağlamda, göçle oluşan çeşitliliğe ilişkin gerekli farkındalık çalışmalarının yapılması, ay-
rımcılık ve dışlamaya ilişkin yasal ve sosyal tedbirlerin alınması önemli olmaktadır. Yerel toplum ve göç-
menlerin bir araya gelerek etkileşimlerinin artmasıyla göçmenlerin dışlanma ve yabancı düşmanlığı gibi 
deneyimler yaşamaması, birlikte yaşama kültürünü oluşturmak için önemlidir. 

Toplumsal uyum için önemli bir diğer husus ise, göçmenlerin ve göçmen kökenlilerin toplumsal ve siyasal 
katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu düzenlemeler göçmenlerin sosyal, ekonomik ve 
siyasal açıdan güçlendirilmesi, kendi sorunlarını çözme potansiyellerini harekete geçirmeleri ve kendileri 
hakkında yapılan politika ve uygulamalar konusunda söz sahibi olmaları açısından önemlidir.

SKA’lar tüm bu sorun alanlarına ilişkin amaçlar ve hedefler ortaya koymakta ve bunların gerçekleştiril-
mesinde belediyelere de görevler düşmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda göçmen 
entegrasyonu ve toplumsal uyumun hayata geçirilmesi kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin yerine 
getirilmesi için önem arz etmektedir.

İhtiyaçlar

• Göçmenlerin kamusal hak ve hizmetlere vatandaşlarla eşit ve ayrımcılığa uğramadan erişmeleri gerek-
mektedir. 
• Farklılıklarının tanınması, kültürlerarası etkileşim, istişare ve toplumsal diyaloğun sağlanmasıyla göçmen-
lerin yaşadığı yere ve topluma aidiyet hissinin geliştirilmesi ve bir arada yaşama pratiklerinin yaratılması 
gerekmektedir.
• Göçmenlerin toplumsal ve siyasal katılımının sağlanması hem göçmenlerin güçlenmesi hem de kendileri 
hakkında alınan kararlar, politikalar konusunda söz sahibi olmaları için gereklidir.



72 

GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI YERELLEȘTİRME İÇİN BİR REHBER

Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

• Kamusal alana ve 
hizmetlere herhangi 
bir korku ya da 
dışlanma korkusu 
olmadan sorunsuz 
erişim için belediye 
hizmetlerinin göçmenleri 
içerecek şekilde 
anaakımlaştırılması
• Belediyelerin göçmenleri 
ve yerel toplumu bir araya 
getirecek yapılandırılmış 
program ve faaliyetler 
gerçekleştirmesi
• Göçmenlerin istihdam 
ve insana yakışır işlere 
erişmesinin desteklenmesi 
için çalışmalar yapılmaya 
devam edilmesi
• Belediyelerin kentteki 
kültürel ve sosyal çeşitliliği 
teşvik eden ve bu 
çeşitliliğin kazanımlarını 
ortaya koyan program ve 
faaliyetler düzenlemesi 
• Göçmenlerin 
güçlendirilerek 
belediyenin ve kentsel 
danışma mercilerinin 
karar alma ve uygulama 
süreçlerine dahil edilmesi

4.7: 2030 yılına kadar, 
sürdürülebilir kalkınma ve 
sürdürülebilir yaşam tarzları, 
insan hakları, cinsiyet eşitliği, 
barış ve şiddetsizdik kültürü 
geliştirme, dünya vatandaşlığı, 
kültürel çeşitlilik ve kültürün 
sürdürülebilir kalkınmaya 
katkısı alanlarında eğitim 
dahil diğer yöntemler 
aracılığıyla sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi 
için gereken bilgi ve 
becerilerin tüm öğrenen 
kişiler tarafından edinilmesini 
sağlamak

4.7.1 Tüm eğitim kademelerinde 
(i) küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) 
cinsiyet eşitliği ve insan hakları da 
dahil olmak üzere sürdürülebilir 
kalkınma için eğitimin; (a) milli 
eğitim politikaları, (b) müfredat, 
(c) öğretmen eğitimi ve (d) öğrenci 
değerlendirmede yaygınlaştırılma 
düzeyi

8.5: 2030 yılına kadar gençler 
ve engelliler dahil tüm erkek 
ve kadınlar için tam ve 
üretken istihdam ve insana 
yakışır işlere erişmek ve eşit işe 
eşit ücret sağlamak

8.5.1 Meslek, yaş ve engelli kişilere 
göre, kadın ve erkek çalışanların, 
saatlik ortalama kazançları

8.5.2 Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere 
göre işsizlik oranı

10.1: 2030 yılına kadar 
nüfusun en alt %40’lık 
kesiminin gelirinin ulusal 
ortalamadan daha yüksek 
bir oranda, aşamalı olarak 
artmasını ve sürdürülmesini 
sağlamak

10.1.1 Hane halkı harcamalarının 
ya da kişi başına gelirin, en alttaki 
%40’lık dilimin içindeki ya da 
toplam nüfus içindeki büyüme hızı

10.2: 2030 yılına kadar 
yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, 
etnik köken, din, ekonomik 
ya da başka bir durumuna 
bakılmaksızın herkesin sosyal, 
ekonomik ve siyasi olarak 
kapsanmasını sağlamak ve 
güçlendirmek

10.2.1 Cinsiyet, yaş ve engelliliğe 
göre medyan gelirin yüzde 50’sinin 
altında yaşayanların oranı

10.3: Fırsat eşitliğini sağlamak 
ve ayrımcılığa yol açan 
yasaların, politikaların ve 
uygulamaların bitirilmesi ve 
bu bağlamda uygun yasaların, 
politikaların ve eylemlerin 
yaygınlaştırılması yollarını 
da içerecek şekilde sonuç 
eşitsizliklerini azaltmak

10.3.1 Uluslararası insan hakları 
hukuku çerçevesinde yasaklanmış 
olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 
12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya 
da tacize uğradığını hissettiğini 
bildiren nüfusun oranı
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10.4: Özellikle mali, ücret 
ve sosyal koruma politikaları 
olmak üzere politika tesis 
etmek ve aşamalı olarak daha 
fazla eşitlik sağlamak

10.4.1 Ücretler ve sosyal koruma 
transferlerini içeren işgücünün 
GSYH’deki payı

10.7: Planlı ve iyi yönetilen 
göç politikalarının 
uygulanmasını da içerecek 
şekilde, insanların muntazam, 
güvenli, düzenli ve sorumlu 
biçimde göç etmesini ve 
hareketliliğini kolaylaştırmak

10.7.2  İnsanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve sorumlu göç 
ve hareketliliğini kolaylaştıran göç 
politikalarına sahip ülkelerin sayısı

11.3: 2030 yılına kadar, 
tüm ülkelerde kapsayıcı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi 
ve katılımcı, bütünleşik 
ve sürdürülebilir yerleşim 
planlaması ve yönetimi için 
kapasiteleri geliştirmek

11.3.2 Düzenli ve demokratik 
işleyen kentsel planlama ve 
kent yönetimine, sivil toplumun 
doğrudan katılım mekanizması 
bulunan şehirlerin oranı

11.7: 2030 yılına kadar, 
özellikle kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için 
güvenli, kapsayıcı ve 
ulaşılabilir, yeşil ve kamusal 
alanlara genel erişim sağlamak

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

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

11.a: Ulusal ve bölgesel 
kalkınma planlamasının 
güçlendirilmesi yoluyla kent, 
kent çeperi ve kırsal alanlar 
arasındaki ekonomik, sosyal 
ve çevresel olumlu ilişkileri 
desteklemek

11.a.1 Kentsel ve bölgesel kalkınma 
planlarına nüfus projeksiyonları ve 
kaynak ihtiyaçlarını entegre eden 
şehirlerde yaşayan nüfusun oranı

16.6: Her düzeyde etkili, 
hesap verebilir ve şeffaf  
kurumlar geliştirmek

16.6.1 Sektör ve bütçe koduna 
göre; birincil kamu harcamalarının 
onaylanan bütçeye oranı

16.6.2 Son kamu hizmeti 
tecrübelerinden memnun kalan 
nüfusun oranı
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16.7: Cevap veren, kapsayıcı, 
katılımcı ve temsiliyetçi karar 
almayı her düzeyde sağlamak

16.7.1 (a) Yasama organları, (b) 
kamu hizmeti ve (c) yargı dahil 
olmak üzere; cinsiyet, yaş, engelliler 
ve nüfus gruplarının ulusal 
dağılımlara oranla, ulusal ve yerel 
kuruluşlardaki pozisyonlarının 
oranları

16.7.2 Cinsiyet, yaş, engellilik ve 
nüfus grubuna göre karar alma 
sürecinin kapsayıcı ve duyarlı 
olduğuna inanan nüfusun oranı

16.b: Sürdürülebilir kalkınma 
için ayrımcı olmayan yasa ve 
politikaları yaygınlaştırmak ve 
uygulamak

16.b.1 Uluslararası insan hakları 
hukuku çerçevesinde yasaklanmış 
olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 
12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya 
da tacize uğradığını hissettiğini 
bildiren nüfusun oranı

Göç Döngüsü 5: Ulusaşırı Göç

Göç günümüzde artık doğrusal bir şekilde sadece iki ülke, yani göç veren ve alan ülke arasında bir seferlik 
tek yönlü bir süreç olarak görülmemektedir. İnsanların gelişen iletişim ve ulaşım olanaklarının etkisiyle 
ekonomik, politik ve sosyokültürel alanlarda birden çok yerle ilişkili olması ve bağlar kurup geliştirmesi iki 
ya da daha fazla ülke arasında bağlantılarının bulunması göçün/hareketliliğin önemli bir özelliği olmuştur. 
Göçün hem niceliksel artışı hem de göçmenlerin ayrıldıkları ülkeleriyle göç alan ülke arasındaki sık gidiş 
gelişleri, göç veren ülkeyle olan bağlarını korumaları ulusaşırı göçü oluşturmaktadır.78 Bu bağlara sahip 
göçmenler de hem göç alan ülke hem de göç veren ülkeye ya da bir üçüncü ülkeye pek çok alanda katkı 
sağlamaktadır. Göçmenlerin ayrıldıkları ülkelerine doğrudan ekonomik katkıları göçmen dövizleri (hava-
leleri), yatırım ve ticaret üzerinden olmaktadır. Ayrıca göçmenler ülkeler arası beceri, bilgi ve teknoloji 
aktarımıyla kapasite gelişimine destek olmaktadır. Göçmenler hem geldikleri ülkelerde hem de ayrıldıkları 
ülkelerindeki göç ve kalkınma politikaları için de önemli aktörler olmaktadırlar. Bu göçmenler göç alan 
ülkelerde, ayrıldıkları ülkeleri üzerinde söz sahibi olmak için diaspora oluşumlarını da kurabilmektedirler. 
Ancak zorunlu göç sonucu oluşan göçlerde bu bağların kısa ve orta vadede kurulmasının çoğu zaman 
mümkün olmadığını da not düşmek gerekmektedir. Bu bağlar üçüncü ülkeler için ya da geri dönüşün 
mümkün olduğu durumlarda göç veren ülkelerin toparlanma dönemi için önemli olmaktadır. 

Bu alan daha çok ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınan konular olsa da kentsel yönetimlerin göçmen-
lerin bu çok yönlü potansiyelleri, kapasiteleri ve motivasyonlarını kentsel yaşama, gelişime ve katılımcı 
politika yapım süreçlerine dahil etmesi sürdürülebilir ve kapsayıcı kentleşme için önemli olmaktadır. Ayrıca 
göçmenlerin güçlendirilmesi ve kente uyumları göçmenlerin ayrıldıkları ülkelerine olan katkılarının potan-
siyelini açığa çıkarıp en üst düzeye çıkarmaya destek olacaktır.

İhtiyaçlar
• Göçmenler göçmen dövizlerinin transferi, ticaret ve yatırıma ilişkin inisiyatiflerinde desteklenebilir.
• Göçün göç veren ülkeler üzerindeki, insan kaynağı sermayesinin kaybedilmesi, ailelerin ayrılması gibi 
olumsuz etkileri azaltılabilir. Göçmenlerin kentlerde bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve diğer po-
tansiyellerinin desteklenmesiyle göç veren ülkelerine katkılarının artırılması teşvik edilebilir. Göçmenlerin 
ayrıldıkları ülkelerine gerekli bilgi, beceri ve teknolojileri transfer etmelerine yardımcı olunabilir. 
• Ulusaşırı bağlara sahip göçmenlerin yaşadıkları kentin göç, kentleşme ve kalkınma politikalarına katkı 
sağlanması desteklenebilir.
• Göçmenlerin kurduğu bu bağlardaki potansiyeller, sosyokültürel ve ekonomik zenginlikler kentler arası 
işbirlikleri ile geliştirilebilir.

78 International Organization for Migration (IOM), 2017; Özmete & Arslan, 2018
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• Göçmenlerin göçmen 
dövizlerinin transferi, 
ticaret ve yatırıma ilişkin 
inisiyatif  alabilmeleri 
için farkındalık, bilgi ve 
bilgilerinin geliştirilmesine 
yönelik programlar 
oluşturulması
• Göçmenlerin yoğun 
olarak göç veren ülkelerle 
ve kentlerle diyaloğunun 
geliştirilmesi
• Burslu öğrenciler gibi, 
ayrıldıkları ülkeleriyle 
bağları devam eden 
göçmenlerin ve ailelerini 
bırakıp göç etmek 
zorunda kalan düşük 
vasıflı işlerde çalışan 
göçmenlerin desteklenerek 
hem göçmenlerin 
güçlendirilmesi hem de 
ayrıldıkları ülkelerine 
katkılarının artırılması

4.b: 2020 yılına kadar gelişmiş 
ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerdeki mesleki eğitim, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, 
teknik, mühendislik ve 
bilimsel programları kapsayan 
yükseköğrenim programları 
için en az gelişmiş ülkeler, 
gelişmekte olan küçük ada 
devletleri ve Afrika ülkeleri 
başta olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelere sunulan burs 
sayısını dünya çapında önemli 
miktarda artırmak

4.b.1 Sektör ve çalışma çeşidine 
göre burslar için resmi kalkınma 
yardımı transferleri hacmi

4.c: 2030 yılına kadar, en az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte 
olan küçük ada devletleri 
başta olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelerde, öğretmen 
eğitimine yönelik uluslararası 
işbirliğini de içerecek şekilde 
nitelikli öğretmen arzını 
önemli miktarda artırmak

4.c.1 Okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise düzeylerinde ilgili öğretim 
seviyesine uygun asgari düzeyde 
hizmet öncesi veya hizmet içi 
eğitim almış öğretmenlerin oranı 
(örneğin pedagojik eğitim)

8.10: Herkesin bankacılık, 
sigorta ve mali hizmetlere 
erişiminin teşvik edilmesi 
ve yaygınlaştırılması için 
ulusal finansal kurumların 
kapasitelerini güçlendirmek

8.10.1 (a) 100.000 yetişkin başına 
ticari banka şube sayısı ve (b) 
100.000 yetişkin başına ATM sayısı

9.a: Afrika ülkelerine, en 
az gelişmiş ülkelere, karayla 
çevrili gelişmekte olan ülkelere 
ve gelişmekte olan küçük ada 
devletlerine geliştirilmiş mali, 
teknolojik ve teknik destek 
sağlanması yoluyla gelişmekte 
olan ülkelerde sürdürülebilir 
ve dayanıklı altyapı 
geliştirmeyi kolaylaştırmak

9.a.1 Altyapıya toplam uluslararası 
resmi destek (resmi kalkınma 
yardımlarına ilave olarak diğer 
resmi yardım akışları)

9.b: Sanayi çeşitliliği ve ticari 
mallara katma değer artırımı 
için elverişli bir politika 
ortamının sağlanması suretiyle 
gelişmekte olan ülkelerde 
yurt içi teknoloji geliştirmeyi, 
araştırma ve yenilikçiliği 
desteklemek

9.b.1 Toplam katma değer içindeki 
orta ve yüksek teknolojili katma 
değer üreten sanayi sektörlerinin 
oranı
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10.c: 2030 yılına kadar 
göçmen işçi dövizi havale 
işlem bedellerini %3’ün altına 
düşürmek ve bedeli %5’ten 
yüksek olan işçi dövizi havale 
yöntemlerini kaldırmak

10.c.1 Göçmen havalelerinin işlem 
masraflarının havale tutarına oranı

12.a: Gelişmekte olan ülkeleri 
daha sürdürülebilir üretim ve 
tüketim modellerine geçmek 
için bilimsel ve teknolojik 
kapasitelerini geliştirmeleri 
konusunda desteklemek

12.a.1 Gelişmekte olan ülkelere 
sürdürülebilir üretim ve tüketim 
ile çevreye duyarlı teknolojiler için, 
araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 
alanında yapılan yardım miktarı

Göç Döngüsünün Ortak (Kesişen) Tematik
ve Yönetişimsel Konuları ve SKA İlişkisi
Bağlamında Yerelleştirme Önerileri

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği, göç döngüsünün 
farklı evrelerinin her birinde gözetilmesi gereken iki kilit konudur. Top-
lumsal cinsiyet perspektifinin yukarıda bahsi geçen tüm politika, nor-
matif  çerçeve, program, tedbirler vb. için merkezi konuma getirilmesi 
gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması olarak 
da bilinen bu yaklaşım, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na kimseyi 
geride bırakmadan ve tüm kadın ve kız çocukları için erkeklerle eşit bir 
şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. SKA’ların yerelleştirme çalışmaların-
da dikkate alınması gereken diğer konu ise iklim değişikliğidir. İklim de 
konunun ciddiyetinin artmasıyla birlikte tüm konuları kesen üst bir po-
litika alanı olarak kabul edilmeye başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma-
nın başarısı için, iklim değişikliğinin hafifletilmesi, iklim değişikliğinin 
etkisinin ve iklim risklerinin yönetilmesi çalışmalarına kentlerin önemli 
bir paydaşı olan göçmenlerin dahil edilmesi giderek daha önemli hale 
gelmiştir. Bu iki konunun SKA’ların yerelleştirilmesi, göç ve kentleşme 
ilişkisi bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmeleri de aşağıda yapılmıştır.

Göç döngüsünde belirtilen tüm evreler için gözetilmesi gereken bazı 
yönetişimsel konular da bulunmaktadır. Bunlar, Sürdürülebilir Kalkın-
ma Gündemi’nde önemle üzerinde durulan politika uyumu (policy 
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coherence); SKA’ların uygulanması için gereken ilgili idari, kurumsal, 
insan kaynağı alanlarında kapasite geliştirilmesi; gerekli finansal, 
uzmanlık vb. destekleri almak ve birlikte öğrenmek; deneyimleri ve öğ-
renilen dersleri paylaşmak için işbirlikleri ve ortaklıklar geliştir-
mek; SKA’ların uygulanmasının takibi, ilerlemenin değerlendirilmesi 
için elzem olan veri yönetimi ve son olarak konunun paydaşlarının 
SKA’ların başarılmasına ilişkin tüm politika geliştirme, uygulama ve 
takip ve değerlendirme mekanizmalarına dahil edilmesini teşvik eden 
katılımdır. 

Göç Döngüsü ve Ortak Tematik Konular 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

2030 Gündemi’nde toplumsal cinsiyet eşitliği için ayrı bir Amaç (5) bulunmakla birlikte toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması diğer amaçlar içinde de gözetilmesi gereken bir yaklaşımdır. Toplumsal cinsiyet eşit-
liği ve kadınların topluma, ekonomiye, yönetime tam katılımı sağlanmadan sürdürülebilir bir kalkınmadan 
söz etmenin mümkün olmadığı herkes tarafından kabul edilen bir görüştür. Bu nedenle toplumsal cinsiyet 
eşitliği, belediyelerin SKA’ları yerelleştirme sürecinde her tür politika, plan ve programa dahil edilmesi ve 
yaygınlaştırılması gereken bir konudur. 

Kentler göçmen kadın ve kız çocukları için daha iyi gelir, iş, eğitim, özgürlük fırsatları sunarken aynı 
zamanda çeşitli zorluk ve riskler de yaratmaktadır. Göçmen kadınlar istihdam piyasasına erişimde hem 
göçmen olmaları hem de ekonominin cinsiyet eşitsizliği temelindeki genel yapısı nedenleriyle sorunlar 
yaşamakta ya da düşük ücretlerle çalıştırılabilmektedir. Göçmen kadınların çoğu düşük vasıflı ve daha az 
görünür işlerde (ev içi hizmetler, bakım vb.) çalışmakta, emek ve hak sömürüsüne ve aynı zamanda cinsiyet 
ve cinsel temelli şiddete açık olmaktadırlar. Göçmen kadınların yoksul yerlerde ve gecekondu bölgelerinde 
kalabalık ve yetersiz barınma koşullarında yaşaması, ücretsiz ev içi bakım ve ev işlerinden sorumlu olması, 
ulaşım vb. kentsel hizmetlere erişimlerinin kısıtlı olması gelişimlerini ve ücretli istihdama erişimlerini zor-
laştırmakta ve yetersiz fiziki ve ekonomik koşullar hastalık gibi risklere, cinsel ve psikolojik şiddete maruz 
kalma olasılıklarını artırmaktadır. Ayrıca göçmenlerin çocuk evliliği, erken yaşta evlilik, zorla evlendirme 
gibi uygulamalara maruz kalması söz konusudur. Tüm bu nedenlerle göçmen kadın ve kız çocuklarının 
ilgili hak ve hizmetlere eşit ve adil bir şekilde erişmeleri, tüm istismar ve şiddetin her türünden korunması 
ve topluma eşit bir şekilde dahil edilmeleri için güçlendirilmesi SKA’lar doğrultusunda belediyeler tara-
fından desteklenmelidir.

İhtiyaçlar

• Göçmen kadın ve kız çocuklarının eğitim, istihdam, sağlık, konut, ulaşım gibi hak ve hizmetlere erişimle-
ri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kritiktir.
• Göçmen kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve sömürünün her türünü (insan ticareti, erken yaşta ve 
zorla evlilikler vb.) yok etmek kadınların insan haklarının korunması ve gelişimleri için elzemdir.
• Göçmen kadın ve kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi için özelleşmiş çalışmalar yapılması ge-
rekmektedir. 
• Göçmen kadınların ve kızların cinsel ve üreme sağlığına ilişkin hizmetlere, eğitimlere erişimleri sağlan-
malıdır.
• Ev içi bakım hizmetlerinde çalışan göçmenlerin hakları ve iyi olma halleri korunmalıdır.
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• Belediyenin 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği çalışmalarında 
göçmenlerin ihtiyaçlarının 
da gözetilmesi ve bunun 
için gerekli kapasitenin 
geliştirilmesi
• Göçmen kız 
çocuklarının eğitimlerini 
tamamlaması için 
gerekli sosyal yardım ve 
desteklerin yapılması 
• Toplumsal cinsiyet ve 
cinsel temelli her türlü 
şiddetin önlenmesine 
yönelik çalışmalar 
yapılması ve şiddete 
uğramış göçmenlerin 
korunması için sosyal 
destek hizmetleri 
geliştirilmesi ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla 
ortak çalışılması
• Göçmen kadınların 
güçlendirilmesi için 
kadınlara yönelik 
mesleki beceri geliştirme 
eğitimleri, iş kurma, kreş 
desteği vb. faaliyetler 
düzenlenmesi
• Göçmen kadın ve kız 
çocuklarının güvende 
hissetmeleri için kentlerin 
kamusal alanlarında 
düzenlemeler yapılması 
(farklı dillerde güvenlik 
hizmetleri, aydınlatma 
vb.)

5.2: Kamusal ve özel 
alanlarda, tüm kadınlara ve 
kız çocuklarına yönelik, insan 
kaçakçılığı, cinsel ve her türlü 
istismar dahil, şiddetin her 
türünü yok etmek

5.2.2 Yaşa ve olayın oluş yerine 
göre, son 12 ay içinde partneri 
dışındaki biri tarafından cinsel 
şiddete maruz kalan 15 yaş ve üstü 
kadın ve kızların oranı

5.3: Çocuk evliliği, erken yaşta 
evlilik, zorla evlendirilme ve 
kadın sünneti gibi tüm zararlı 
uygulamaları kaldırmak

5.3.1 15 ve 18 yaşından önce 
evlenmiş ya da bir birlikteliği olmuş 
20-24 yaştaki kadınların oranı

5.3.2 Yaşa göre, kadın sünneti/
kesme geçirmiş 15-49 yaş arası 
kadın ve kız çocuklarının oranı

5.4: Ulusal şartlara 
uyduğunda, kamu 
hizmetlerinin, altyapının ve 
sosyal koruma politikalarının 
sağlanması ile hane halkı ve 
aile içerisinde sorumluluk 
paylaşımının teşvik edilmesi 
yoluyla ücretsiz bakım ve ev 
işlerini tanımak ve bu işlere 
değer biçmek

5.4.1 Cinsiyet, yaş ve yere göre 
ücretsiz ev işleri ve bakıcılık için 
harcanan zamanın oranı

5.6: Uluslararası Nüfus ve 
Kalkınma Konferansı Eylem 
Programı, Pekin Eylem 
Platformu ve bunların gözden 
geçirme konferanslarının 
sonuç dokümanları 
çerçevesinde mutabık kalınan 
şekilde, cinsel ve üreme sağlığı 
ile üreme haklarına evrensel 
erişim sağlamak

5.6.1 Gebelik önleyici 
uygulamaların kullanımı, cinsel 
ilişkileri ve üreme sağlığına ilişkin 
kendi bilinçli kararlarını veren 15-
49 yaş kadınların oranı

5.6.2 15+ yaştaki kadın ve 
erkeklerin, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığına ilişkin bilgi ve eğitime 
tam ve eşit erişimini garanti eden 
kanun ve yönetmeliklere sahip olan 
ülkelerin sayısı

5.a: Kadınların, ulusal 
yasalarla uyumlu olacak 
şekilde, toprak ve diğer 
mülk türlerine sahip 
olma ve hükmetme, mali 
hizmetler, miras ve doğal 
kaynaklara erişimlerinin yanı 
sıra, ekonomik kaynaklar 
konusunda eşit haklara 
sahip olmaları için reformlar 
gerçekleştirmek

5.a.1 (a) Cinsiyet ayrımında, 
tarımsal arazi üzerinde mülkiyet 
veya güvenceli haklara sahip 
toplam tarımsal nüfus oranı ve (b) 
kullanım hakkı ayrımında, tarım 
arazisi sahipleri veya hak sahipleri 
arasında kadınların oranı

5.a.2 Toprak sahipliği ve/
veya kontrolünde kadınların 
eşit haklarını garantileyen yasal 
çerçeveleri olan (örf  ve adet hukuku 
dahil) ülkelerin oranı
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5.c: Cinsiyet eşitliğinin 
desteklenmesi ve kadınların ve 
kız çocuklarının her seviyede 
güçlendirilmesi için sağlam 
politikalar ile buyurucu yasal 
düzenlemeler getirmek ve 
güçlendirmek

5.c.1 Cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi için kamu 
ödenekleri yapan ve izleme 
sistemleri olan ülkelerin oranı

Göç Döngüsü ve Ortak Tematik Konular 2: İklim Değişikliği

İklim değişikliği, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ana konularında biridir (Amaç 13). İklim 
süreçlerinin (tarım arazilerinin kaybı, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, su kaynaklarının 
azalması, kuraklık vb.) ve iklim olaylarının (şiddetli kasırgalar, su baskınları, orman yangınları vb.) artması 
nedeniyle bu değişimin etkilerine karşı uyum sağlayabilme kapasitesinin artırılması, bu konuda gerekli 
planların yapılması ve risklerin yönetilmesi küresel, ulusal ve yerel düzeylerde önem arz etmektedir. Birleş-
miş Milletler Afet Risk Azaltma Dairesi’nin 202079 raporuna göre 1980-1998 yılları arasında 4.212 olarak 
rapor edilmiş iklim kaynaklı afet sayısı 2010-2019 yılları arasında 7.348’e çıkmıştır. Kentler çoğu zaman 
hızlı kalabalıklaşan nüfusları, plansız büyümeleri ve yoğunlaşan ekonomik faaliyetleriyle hem iklim deği-
şikliğini tetikleyen çevresel tahribatlara sebep olmakta hem de plansız ve kontrolsüz kentleşme nedeniyle 
iklim değişikliği kaynaklı ve diğer doğal afetlere karşı savunmasız kalmaktadırlar. Ekonomik faaliyetlerin 
%70’ininin gerçekleştiği kentlerin 2050’ye kadar sera gazı emisyonlarının yaklaşık %50’sine neden olması 
beklenmektedir.80 Kent sakinlerinin %90’ı Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kalitesi standardının dışında 
kirli havaya maruz kalmaktadır. 2016 yılında kent nüfusunun yarısı bu standardın 2,5 katı düzeyinde hava 
kirliliğine maruz kalmıştır. 

Kentler ayrıca iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlerin sıklığından ve ciddiyetinden önemli ölçüde etki-
lenmektedir. Göçmenlerin kentlerde daha riskli alanlarda yaşaması ve afetlere hazırlıklı olması için gerekli 
donanıma sahip olmaması ihtimali yüksektir. Göçmenler çoğu zaman kentsel hizmetlere ve haklara eşit ve 
kapsayıcı bir şekilde erişememe sorunu yaşayan hassas grupların başında gelmektedir. Ayrıca göçmenlerin 
daha önce sahip oldukları sosyal destek ağlarından göç sonrasında yoksun olmaları, çevrelerini yeterince 
tanıyamamaları ve dil vb. konularda güçlük çekmeleri de kentlerde oluşan afet ve afet sonrası süreçlerde 
savunmasız olmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca bu grupların arasında halihazırda iklim nedeniyle zorun-
lu göç eden kişiler de bulunabilmektedir. 2019 yılında 2.000 afet 24,9 milyon kişinin 140 ülkede yerinden 
edilmesine neden olmuştur. Bu yer değiştirmelerin çoğu ülke içinde olsa da bu, 2012 yılından beri kaydedi-
len en yüksek sayı olup savaş ve çatışmaların neden olduğu yerinden edilmelerin üç katıdır.81 

SKA’lar iklim değişikliğiyle ve ilgili afetlerle mücadele etmek için yenilenebilir enerjilerin kullanımını ve 
enerji erişim ve etkililiğin güçlendirilmesini desteklemektedir. Kentlerin de hem bu adaptasyonu sağlama 
hem de göçmenlerin özel ihtiyaç ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak afetlere ilişkin önleme, ha-
zırlıklı olma ve dayanıklılığı güçlendirme çalışmaları yapması gerekmektedir. 

İhtiyaçlar

• Göçmenlerin yerel düzeyde afetlere hazırlıklı olmaya ve afetleri atlatmaya ilişkin bilgilendirme, destek 
ağları ve hizmetlere erişmeleri sağlanmalıdır.
• Göçmenler yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmala-
rında önemli bir aktör olarak tanınmalıdır.

79 United Nations, 2019
80 A.g.e.
81 Bkz. Migration Data Portal, Environmental Migration https://migrationdataportal.org/themes/
environmental_migration
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• Belediyelerin ön 
uyarı sistemleri dahil 
olmak üzere tüm 
afet riski azaltma ve 
yönetim stratejilerine ve 
sistemlerine göçmenleri 
dahil etmesi 
• Belediyelerin göçmenleri 
iklim değişikliğinin 
önlenmesi ve etkisinin 
azaltılması (adaptasyonu) 
çevresel ve doğal 
kaynakların yönetilmesine 
ilişkin tüm politika, strateji 
ve eğitim ve farkındalık 
artırma faaliyetlerine 
dahil etmesi 
• İklim değişikliğiyle 
ortaya çıkabilecek göçlere 
ilişkin tahminler ve 
analizler yaparak bu tür 
göçlere hazırlıklı olunması 

1.5: İklimle ilgili aşırı olaylara 
ve diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklara ve afetlere 
maruziyet ve kırılganlıkları 
azaltmak

1.5.2 Afetlerin yol açtığı doğrudan 
ekonomik kayıpların küresel 
gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 
oranı
1.5.3 Sendai Afet Risk Azaltma 
Çerçevesi 2015-2030 ile uyumlu 
olarak ulusal afet riski azaltma 
stratejilerini kabul eden ve 
uygulayan ülkelerin sayısı

1.5.4 Ulusal afet riski azaltma 
stratejileri ile uyumlu yerel afet riski 
azaltma stratejilerini kabul eden ve 
uygulayan yerel yönetimlerin oranı

3.9: 2030 yılına kadar 
tehlikeli kimyasallar ile 
hava, su ve toprak kirliliği 
ile kontaminasyonundan 
kaynaklanan ölüm ve 
hastalıkları kayda değer 
miktarda azaltmak

3.9.1 Evsel ve çevresel hava 
kirliliğine bağlı ölüm oranı

6.3: 2030 yılına kadar, dünya 
genelinde kirliliği azaltmak, 
düzensiz çöp depolamayı 
ortadan kaldırmak, tehlikeli 
kimyasalların ve maddelerin 
salınımını asgariye indirmek, 
arıtılmamış atık su oranını 
yarıya indirmek, geri 
dönüşümü ve güvenli tekrar 
yeniden kullanımı dünya 
çapında büyük ölçüde 
artırmak suretiyle su kalitesini 
yükseltmek

6.3.1 Güvenilir şekilde arıtılmış atık 
su oranı
6.3.2 Alıcı ortam su kalitesi iyi 
düzeyde olan su kütlelerinin oranı

11.5: 2030 yılına kadar, 
yoksulları ve kırılgan 
durumdaki insanları 
korumaya odaklanarak, su 
kaynaklı afetler de dahil olmak 
üzere afetlerden kaynaklanan 
ölümleri ve etkilenen insan 
sayısını kayda değer miktarda 
azaltmak ve ekonomik 
kayıpların küresel GSYH 
içerisindeki göreli payını 
büyük oranda düşürmek

11.5.1 100.000 kişi başına 
afetlerden doğrudan etkilenen, 
kaybolan ve ölen kişi sayısı

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

13.3: İklim değişikliğinin 
önlenmesi ve etkilerinin 
azaltılması ile iklim 
değişikliğine uyum ve erken 
uyarı konularında eğitim, 
farkındalık bireysel ve 
kurumsal kapasite geliştirmek

13.3.1 Birincil, ikincil ve üçüncül 
öğretim programlarına (iklim 
değişikliği hakkında) hafifletme, 
uyum, etki azaltma ve erken uyarı 
entegre etmiş ülkelerin sayısı

13.3.2 Kalkınma uygulamaları, 
teknoloji transferi (iklim 
değişikliği hakkında), azaltma 
ve uyum konularını uygulamak 
için kurumsal, sistemik ve 
bireysel kapasite geliştirmenin 
güçlendirilmesini tebliğ eden 
ülkelerin sayısı
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Göç Döngüsü ve Yönetişimsel Ortak Konular

Belediyelerin göç döngüsü çerçevesinde SKA amaçları doğrultusunda yapacağı yerelleştirme çalışmaların-
da göz önünde bulundurması gereken bazı ortak konular bulunmaktadır. 

Politika Uyumu: Öncelikli olarak belediyenin politika, strateji, plan ve çalışmalarının ilgili ulusal, bölge-
sel düzeylerdeki benzer çalışma ve programlarla uyumlu olması (dikey ve yatay) gerekmektedir. Özellikle 
göç konusunda ana sorumluluğa sahip merkezi hükümetin politika çerçeveleri ve stratejileri dikkate alın-
malıdır. Belediyelerin çalışmalarının tutarlı olması da önemlidir. Aksi takdirde belediyenin çalışmalarında 
tekrar, verimsizlik ya da uyumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin belediyenin uyuma ilişkin çalış-
malarının Türkiye’nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’yla82 uyumlu olması beklenmektedir. 

Kapasite Geliştirme: Belediyenin göçmenlere hizmet vermesi için kendi insan kaynağı ve kurumsal 
kapasitesini geliştirmesi önemlidir. Belediye çalışanlarının göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar için 
gerekli bilgi ve araçlara sahip olması ve belediye çalışanları arasında göçmenlere yönelik önyargı ve yanlış 
bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar düzenli ve sistematik bir şekilde yapılmalıdır.

İşbirliği ve Ortaklıklar: Belediyelerin çok boyutlu bir konu olan göç alanında yapacağı çalışmalar 
için ilgili kamu kurum kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, özel sektör, uluslararası 
kuruluşları, üniversiteler, araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar kurması ve işbirliği yapması; gerekli uzmanlık 
desteği ile kurumsal ve finansal desteklerin alınması için önemli olmaktadır. SKA’ların kentlerde göç bağla-
mında yerelleştirilmesi bu tür işbirliklerini zorunlu kılan çok kapsamlı ve çaba gerektiren bir iştir. Verilerin 
toplanmasında sorumlu kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon, veri eksikliklerinin giderilmesi ve entegre 
veri yönetimi için gereklidir. 

Veri Yönetimi: Dördüncü olarak, yukarıda da belirtildiği üzere, kırılımlı veri üretilmesi, toplanması ve 
analiz edilmesi SKA’ların gerçekleştirilmesinin takibi ve gözden geçirilmesi için çok önemlidir. Bu alanda 
araştırma merkezleri ve üniversitelerle ortaklıklar kurularak destek alınabilir. 

Katılım: Son olarak, belediyenin göçmenlere yönelik kapsayıcı ve hak temelli hizmet vermesi için ve 
toplumsal uyumun sağlanmasında, göçmenlerin de ilgili çalışmaların her aşamasına dahil edilmesi sürdü-
rülebilir kalkınma için en önemli unsurlardan biridir. Göçmenlerin bu tür süreçlere dahli ulusal, bölgesel ve 
küresel düzeylerde de çok gelişmiş olmamakla birlikte sürdürülebilir ve kapsayıcı kentleşme için konunun 
öznelerinin kendileriyle ilgili karar alma, politika tasarımı ve program geliştirme konularında söz sahibi 
olmaları elzemdir.
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Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

• Politika uyumu (policy 
coherence)
• Kapasite geliştirme
• İşbirliği ve ortaklıklar
• Veri yönetimi
• Katılım

6.b: Su ve sanitasyon 
yönetiminin iyileştirilmesi için 
yerel katılımı desteklemek ve 
güçlendirmek

6.b.1 Su ve atıksu hizmetlerinin 
yönetilmesinde yerel toplulukların 
katılımı için oluşturulmuş 
operasyonel politika ve prosedürleri 
olan yerel yönetim birimlerinin 
oranı

10.7: Planlı ve iyi yönetilen 
göç politikalarının 
uygulanmasını da içerecek 
şekilde, insanların muntazam, 
güvenli, düzenli ve sorumlu 
biçimde göç etmesini ve 
hareketliliğini kolaylaştırmak

10.7.2  İnsanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve sorumlu göç 
ve hareketliliğini kolaylaştıran göç 
politikalarına sahip ülkelerin sayısı



82 

GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI YERELLEȘTİRME İÇİN BİR REHBER

Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

11.3: 2030 yılına kadar, 
tüm ülkelerde kapsayıcı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi 
ve katılımcı, bütünleşik 
ve sürdürülebilir yerleşim 
planlaması ve yönetimi için 
kapasiteleri geliştirmek

11.3.2 Düzenli ve demokratik 
işleyen kentsel planlama ve 
kent yönetimine, sivil toplumun 
doğrudan katılım mekanizması 
bulunan şehirlerin oranı

16.6: Her düzeyde etkili, 
hesap verebilir ve şeffaf  
kurumlar geliştirmek

16.6.1 Sektör ve bütçe 
koduna göre; birincil kamu     
harcamalarının onaylanan bütçeye 
oranı

16.6.2 Son kamu hizmeti 
tecrübelerinden memnun kalan 
nüfusun oranı

16.7: Cevap veren, kapsayıcı, 
katılımcı ve temsiliyetçi karar 
almayı her düzeyde sağlamak

16.7.2 Cinsiyet, yaş, engellilik ve 
nüfus grubuna göre karar alma 
sürecinin kapsayıcı ve duyarlı 
olduğuna inanan nüfusun oranı

16.b: Sürdürülebilir kalkınma 
için ayrımcı olmayan yasa ve 
politikaları yaygınlaştırmak ve 
uygulamak

16.b.1 Uluslararası insan hakları 
hukuku çerçevesinde yasaklanmış 
olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 
12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya 
da tacize uğradığını hissettiğini 
bildiren nüfusun oranı

17.9: Sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin tamamının 
uygulanabilmesini sağlayacak 
ulusal planları desteklemek 
üzere gelişmekte olan 
ülkelerde etkili ve hedef  
odaklı kapasite geliştirmenin 
uygulanabilmesi için, 
Kuzey-Güney, Güney-Güney 
ve üçgen işbirlikleri dahil 
uluslararası desteği artırmak

17.9.1 Gelişmekte olan ülkelere 
taahhüt edilen mali ve teknik 
yardımın (Kuzey-Güney, Güney-
Güney ve üçlü işbirliği aracılığını 
içeren) değeri

17.14: Sürdürülebilir 
kalkınma için politika 
uyumunu geliştirmek

17.14.1 Sürdürülebilir kalkınma 
politika tutarlılığını geliştirmeye 
yönelik mekanizmaları olan 
ülkelerin sayısı

17.16: Gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere 
tüm ülkelerde sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine 
ulaşılmasını desteklemek için 
bilgiyi, uzmanlığı, teknolojiyi 
ve finansal kaynakları 
paylaşan ve seferber eden 
çok paydaşlı ortaklıkların 
tamamlayıcılığında 
Sürdürülebilir Kalkınma için 
küresel işbirlikleri geliştirmek

17.16.1 Sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşılmasını 
destekleyen, çok paydaşlı kalkınma 
etkinliği izleme çerçevelerinde 
ilerleme rapor eden ülkelerin sayısı
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Yerelleştirme Önerileri İlgili SKA Hedefleri İlgili Göstergeler

17.17: Ortaklıkların 
tecrübelerinden ve kaynak 
yaratma stratejilerinden 
yararlanarak etkili kamu, 
kamu-özel ve sivil toplum 
ortaklıklarını teşvik etmek ve 
yaygınlaştırmak

17.17.1 Kamu-özel ve sivil toplum 
ortaklıklarına taahhüt edilen para 
miktarı

17.18: 2020 yılına kadar gelir, 
cinsiyet, yaş, ırk, göçmenlik 
durumu, engellilik, coğrafi 
konum ve ulusal bağlamda 
gerekli görülen diğer 
özelliklere göre ayrıştırılmış 
yüksek kaliteli, zamanlı 
ve güvenilir verinin elde 
edilebilirliğini kayda değer 
miktarda artırmak için, en az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte 
olan küçük ada devletleri de 
dahil olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelere verilen kapasite 
geliştirme desteğini artırmak

17.18.1 Resmi İstatistik Temel 
İlkeleri doğrultusunda, hedefe 
uygun tam ayrıştırma ile ulusal 
düzeyde üretilen sürdürülebilir 
kalkınma göstergelerinin oranı

17.19: 2030 yılına kadar, 
GSYH’ya ek olarak 
sürdürülebilir kalkınmada 
kaydedilen ilerlemenin 
ölçülmesini geliştirmeye 
yönelik mevcut girişimlerin 
üzerine ilerlemek ve 
gelişmekte olan ülkelerde 
istatistiksel kapasite gelişimini 
desteklemek

17.19.1 Gelişmekte olan ülkelerde 
istatistiksel kapasiteyi güçlendirmek 
için tahsis edilen tüm kaynakların 
değeri

17.19.2 (a) Son 10 yıl içinde en az 
bir nüfus ve konut sayımı yapan; 
(b) ve %100 doğum kaydı ve %80 
ölüm kaydı elde eden ülkelerin 
oranı
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SONUÇ
İnsanlık ve gezegenimiz için sürdürülebilir kalkınmanın günlük yaşam-
dan devletlerin politikalarına kadar her seviyede gözetilmesi gereken bir 
yaklaşım olduğu artarak kabul görmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın 
tanımında da belirtildiği üzere geleceği düşünmeden bugünün ihtiyaç-
larını karşılamaya odaklanmak gelecek kuşakları ve gezegeni tehlikeye 
atmak demektir. Bugünün ihtiyaçlarının ise gezegenin kaynaklarını tü-
ketmeden, dengeli, kapsayıcı ve adil olarak, ekonomik, sosyal ve çevre-
sel gelişmeyi bütünsel bir şekilde ele alarak karşılanması gerekmektedir. 
Aksi takdirde açlık, yoksulluk, eşitsizlik, çatışma, savaşlar, gezegenin 
kaynaklarını hızla tüketen üretim ve tüketim formları, iklim değişikliği 
ve hatta gezegenin yok oluşunun önüne geçmek mümkün olmayacaktır.

Tüm bu nedenlerle sürdürülebilir kalkınma son yirmi yılda küresel yö-
netişimin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi BM’ye üye tüm devletler için 2015-2030 yılları 
arasındaki 15 yıllık sürede başarılması gereken hedefleri içeren küre-
sel bir yol haritası sunmuştur. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
birbirleriyle bağlantılı 17 amaç belirleyerek gezegenimiz ve insanlığın 
karşı karşıya kaldığı tüm sorun alanlarını kapsamaya çalışmıştır. Bunlar, 
yoksulluğa son; açlığa son; sağlıklı ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; top-
lumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; 
insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; 
eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumu 
üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış ve 
adalet ve güçlü kurumlar; amaçlar için ortaklıklardır. Küresel Gündemi 
gerçekleştirirken gözetilmesi gereken bazı ilkeler de belirlenmiştir. Bun-
lar; amaçlar gerçekleştirilirken toplumdaki en hassas gruplara ulaşılması 
ve kimseyi geride bırakmamak (no one left behind), gündemin sadece 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri değil, gezegeni ve tüm insanlığı 
topyekun ilgilendiren bir olgu olarak görülmesi yani evrenselliği, amaç 
ve hedeflerin birbirlerine bağlı ve çok boyutlu oluşu nedeniyle sektörle-
rin ve paydaşların birlikte çalışmasının gerekliliği, amaçlara ilişkin ihti-
yaçları, zorlukları ve ilerlemeyi ölçmek için inovasyona/teknolojiye ve 
veriye dayalılıktır. Ayrıca yerel yönetimler ve toplumun koordinasyonu 
ve desteğinin ön plana alınması vurgulanmıştır. 
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Sonuç

Sürdürülebilir kalkınmayla ilişkili iki önemli konu göç ve kentleşme ol-
maktadır. Bu doğrultuda da bu konular Sürdürülebilir Kalkınma Gün-
demi’ne dahil edilmiştir. Eşitsizlikler, iklim krizi, süregiden çatışmalar 
ve şiddet, demografik değişimler, hızlı kentleşme göç hareketliliklerini 
artırmaktadır. Eşitsizliklerin azaltılması amacı (Amaç 10) altındaki 10.7 
sayılı hedefte belirtildiği gibi planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının 
uygulanmasıyla sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçün ve hareket-
liliklerin kolaylaştırılması ve diğer amaçların göçmenleri de içerecek şe-
kilde uygulanmasıyla (göçmenlerin nitelikli eğitime, sağlığa, istihdama 
ulaşmaları vb.) göçün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasına 
ve diğer SKA’ların gerçekleştirilmesine (yoksulluğun azaltılması, yeni-
likçiliğin desteklenmesi vb.) destek olacaktır. Dünyanın giderek daha 
fazla kentleşmesi ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde 
yaşaması sonucunda hızlı kentleşme, altyapı ve hizmetlerin yetersiz gel-
mesine ve kapasitenin zorlanmasına, hava kirliliğine, çevre tahribatına, 
plansız kentsel gelişmeye, kentsel yoksulluğa ve derin eşitsizliklere neden 
olmaktadır. 11 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’yla şehirlerin 
ve insani yerleşimlerin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 
hale getirilmesi kentleri sürdürülebilir kalkınma için bir fırsata dönüş-
türecek ve herkes için daha iyi iş ve kaliteli yaşam olanakları, sosyal ve 
kültürel zenginlik, ekonomik gelişme, sosyal kapsayıcılık ve çevresel ko-
ruma sağlayacaktır. Göç kentsel büyüme ve gelişme için önemli bir güç 
olagelmiştir. Göç nüfus artışıyla ve getirdiği çeşitlilik ve yeniliklerle kent-
leşmenin ayrılmaz bir unsurudur. Ancak özellikle büyük ölçekteki göç ve 
mülteci hareketleri sosyal doku, kentsel hizmetler, iş piyasası, konut, alt-
yapı vb. üzerinde baskılar yaratmakta ve göçmenlerin de hızlı ve plansız 
kentleşmenin getirmiş olduğu yoksulluk, işsizlik, dışlanma gibi sorunlara 
maruz kalması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, bu sorunların 
üstesinden gelerek göçle birlikte sürdürülebilir ve kapsayıcı kentleşmeyi 
temin etmek için göç ve kentleşme etkileşiminin iyi bir şekilde analiz 
edilmesi ve Küresel Kalkınma Gündemi’nin kentlere ve yerel yönetim-
lere bu bağlamda nasıl bir katkısının olabileceğinin ele alınması önem 
arz etmektedir.

Küresel Gündem’in nasıl uygulanacağı, ilerlemelerin ve eksikliklerin na-
sıl ölçüleceği de Küresel Kalkınma Gündemi’nin temel meselelerinden 
biridir. SKA’ları tümüyle gerçekleştiren, gelişmiş ülkeler arasında dahi 
hiçbir ülke bulunmamaktadır. SKA’ların gönüllü olarak uygulanması-
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na ilişkin temel sorumluluk merkezi hükümetlere verilmiştir. Amaç ve 
hedefler için ölçüm yapmaya yardımcı olacak göstergeler belirlenmiş, 
devletlerin bu göstergeleri kendi sistemlerine entegre ederek ilerlemeyi 
raporlaması ve paylaşılan verilerle de küresel düzeyde durumun tespit 
edilmesine yardımcı olacak bir mekanizmanın oluşturulması planlan-
mıştır. Tüm devletler için kullanabilecek küresel göstergeler ve devletler 
tarafından yerelleştirilen göstergeler tamamlanmamış olsa da Küresel 
Gündem’deki ilerleme temel olarak bu şekilde yapılmaktadır. Devlet-
lerin Küresel Gündem’e ilişkin raporlamaları Gönüllü Ulusal Gözden 
Geçirme (National Voluntary Reviews-VNR) raporlarıyla yapılmaktadır. 
BM tarafından da yıllık raporlarla küresel düzeydeki ilerlemeler kamu-
oyuyla paylaşılmaktadır. Türkiye de bugüne kadar iki Gönüllü Ulusal 
Gözden Geçirme raporu yayımlamıştır. Türkiye tarafından, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Gündemi’nin temel olarak Türkiye’nin Kalkınma Planı-
na entegre edilerek uygulanması ve ölçülmesi yöntemi benimsenmiştir.

Küresel ve ulusal düzeyde Küresel Gündem’in uygulanması ve izlenme-
sinin en iyi şekilde nasıl yapılacağı tartışmaları devam ederken son yıllar-
da SKA’ların ulus yerelleştirilmesinin önemi daha fazla dile getirilmeye 
başlamıştır çünkü SKA gündeminin %65’inde yerel aktörlerin ve kent 
aktörlerinin dahli olmadan tamamen başarılmasının mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve hedefleri-
nin yerel düzeyde geliştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi, uygulan-
ması ve takibi süreci olarak tanımlanabilen yerelleştirmenin SKA’ların 
başarısının yanı sıra, yerel yönetimlere de bazı kazanımlar sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerin uzun vadeli bir vizyon geliştir-
mesi için evrensel kabul görmüş Küresel Gündem’in iyi bir baz/çerçeve 
olması, yerel yönetimlerin dahlinin SKA’lar uygulanırken hiçbir grubun 
geride bırakılmamasına katkısı, SKA’ların kentin planlamalarına dahil 
edilmesi ve SKA’ları uygulamak için geliştirilen yenilikçi yaklaşımların 
kentleri küresel lider ve yenilikçi olarak konumlandırması, SKA’ları ön-
celiklendirmenin fon kaynaklarına erişim ve kaynak seferberliğini ko-
laylaştırması, küresel bir ağın parçası olma, küreselle bağlantılı olma ve 
ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok uzman desteğini alabilme olanak-
ları SKA’ların yerelleştirilmesinde yerel yönetimlerin temel motivasyon-
ları olabilmektedir. 



87 

Sonuç

SKA’ları yerelleştirilme yöntemine ilişkin de tartışmalar devam etmek-
tedir. Pek çok kent yönetimi halihazırdaki çalışmalarını SKA’larla hiza-
layarak kendi strateji ve planlamalarıyla bu ilişkiyi ortaya koymaya ve 
bunu da kendi strateji, politika vb. belgeleriyle raporlamaktadırlar. An-
cak yerelleştirmenin daha sistematik, ölçülebilir ve karşılaştırabilir bir 
şekilde uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir. Gönüllü Yerel Gözden 
Geçirmeler (Voluntary Local Reviews, VLR) SKA’ları yerelleştirmenin ve 
SKA’lara katkı sağlayan çalışmaları raporlamanın sistematik yöntemle-
rinden biri olmaktadır. Gittikçe daha fazla şehir ilerlemelerini VLR’ler-
le düzenli olarak takip ve gözden geçirme ve SKA’ları yerelleştirmeye 
ilişkin deneyim ve zorluklarını paylaşma fırsatı bulmaktadırlar. VLR’ler 
de VNR’ler gibi BM’nin Yüksek Düzeyli Siyasi Forumlarında sunulma-
ya başlamıştır. VLR’ler amaçları önceliklendiren, yerelde SKA’larla il-
gili farkındalık oluşturan ve yereli uluslararası ve küresel gündemle bağ-
lantılandıran pratik bir araç olmaktadır. Ancak VLR’lerin kabul edilmiş 
tek bir yöntemi yoktur ve BM’nin 2030 Kalkınma Gündemi sürecinin 
resmi parçası değildir. Hem yerel yönetimlerin veri bazlı politika geliş-
tirme ve uygulama deneyimlerinin çok yaygın olmaması gibi zorluklar 
hem de VLR sürecinin küresel gündeme entegrasyonunun net olma-
ması gibi meseleler nedeniyle VLR geliştirme sürecinde yerel yönetim-
lerin daha fazla desteğe ihtiyacı olmaktadır. UCLG, UN-Habitat, AB, 
SDNSN, bazı araştırma ve politika enstitüleri kentlerin yerelleştirme 
deneyimlerini, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, fırsatları ve göz önünde 
bulundurulması gereken temel meseleleri, geliştirdikleri rapor ve reh-
berlerle açıklayarak ya da kentlerle bire bir ortaklıklar kurarak yerel 
yönetimlere destek olmaktadırlar. Yine de yerel yönetimler tarafından, 
SKA’larla ilgili çalışmalarında, kurumsal sahipleniciliğin ve farkındalı-
ğın oluşturulması, Küresel Gündem’in çok boyutluluğu nedeniyle tüm 
kurum ve toplum yaklaşımıyla konunun belediyenin tüm birimlerinin, 
ve yereldeki ilgili paydaşların tümünün gündemine girerek anaakımlaş-
tırılmasının sağlanması, SKA önceliklendirmesinin katılımcı bir şekilde 
yapılması, ilgili SKA göstergelerinin belirlenmesi ya da adapte edilme-
si, veri açıklarının tespit edilmesi, resmi verilerin geleneksel olmayan 
(deneysel) verilerle entegre edilmesi, verilerin ayrıştırılması, göstergeler 
bazında verilerle ilerleme takip ve gözden geçirme mekanizmasının 
oluşturulması ve uzman kuruluşlar, üniversiteler, araştırma kuruluşları 
vb. ile ortaklıklar kurulması, SKA’larla ilgili çalışmaların ulusal ve yerel 
politika ve stratejilerle ne kadar uyumlu (dikey ve yatay) olduğunun ya 
da ne kadar ayrıştığının gösterilmesi gerekmektedir.
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SKA’ları yerelleştirme çalışmalarında kentler için önemli bir olgu olan 
göçün de göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu çalışma, bu bağ-
lamda göçün kentsel gelişime etkilerini ve kentte göçle ortaya çıkan ihti-
yaç ve alınacak tedbirleri ya da fırsatları SKA’lar bağlamında inceleme-
ye çalışmıştır. Bunu da SKA’ların yerelde göçle ilişkisini göçün yaşamsal 
döngüsü çerçevesinde sunmaya çalışmıştır. Bu döngü beş evreden oluş-
makta ((i) varış öncesi, (ii) varış, (iii) yerleşme (iv) entegrasyon ve sosyal 
uyum (v) ulusaşırı göç) ve her bir evrede göç hem kentin yapısını hem de 
göçmenlerin kendisini değiştirmektedir. Bu etkileşim ve dönüşüm süre-
since de göç kentte bazı zorluklar yaratabilmektedir. SKA’lar bu zorluk-
lar konusunda, yerel yönetimlerin çalışmalarına rehberlik edecek çer-
çeveler sunmaktadır. Bu analizde göç döngüsünün evrelerinde ortaya 
çıkan sorunlar ve ihtiyaç alanları için yerel yönetimlerin uygulayabile-
ceği konular örneklendirilmiş ve bunların SKA hedef  ve göstergeleriyle 
ilişkileri gösterilmiştir. Ayrıca, göç döngüsünün tüm evreleri için geçerli 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklimin SKA’larla ilişkisi de açıklanmıştır. 
Yerelleştirme çalışmalarında önemi vurgulanan politika uyumu (policy 
coherence); kapasite geliştirilmesi, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesi; 
veri yönetimi ve katılım konularının da SKA’lar bağlamında değerlen-
dirilmesi yapılmıştır. Bu analizin gösterdiği üzere göç ve kentleşme Kü-
resel Göç Gündemi’yle yakından bağlıdır. Yerel yönetimlerin bu alanda 
SKA’ları ve yerelleştirmeye ilişkin sistematik uygulamaları gözeterek 
çalışmalar yapması, hem küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi hem de genel olarak SKA’ları yerelleştirme çalışma-
larının yukarıda bahsedilen kazanımlarının elde edilmesi için faydalı 
olacaktır. 

Yerel yönetimler göç, kentleşme ve sürdürülebilir kalkınmanın diğer 
bütün alanları için kilit aktördür. Sürdürülebilir kalkınmanın başarıya 
ulaşması için yerel yönetimlerin daha proaktif  ve sistemli bir şekilde 
SKA’ların yerelleştirilmesini öncelikli bir politika alanı olarak belirleme-
si gerekmektedir.  
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Ek: Başvuru Kaynakları*

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
https://sdgs.un.org/goals

• Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı 
https://www.unsdsn.org 

• UN-Habitat Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
https://unhabitat.org/about-us/sustainable-development-goals 

• Local2030 Localizing SDGs (Yerel2030-SKA’ların Yerelleştirilmesi)
https://www.local2030.org

• Yeni Kentsel Gündem (New Urban Agenda) 
https://unhabitat.org/about-us/new-urban-agenda

• Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları resmi internet sitesi
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Amaçlar internet sitesi
https://www.kureselamaclar.org

Yerelleştirme El Kitapları

• A Pathway to Sustainable American Cities: A Guide to Implementing the SDGs 
https://www.local2030.org/library/602/A-Pathway-to-Sustainable-Ameri-
can-Cities-A-Guide-to-Implementing-the-SDGs.pdf

• Cities Taking the Lead on the Sustainable Development Goals: A Voluntary 
Local Review Handbook for Cities
https://www.local2030.org/library/view/697

• Getting Started with the SDGs in Cities: A Guide for Stakeholders
https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/9.1.8.-Ci-
ties-SDG-Guide.pdf

• Guidelines for Voluntary Local Reviews: A Comparative Analysis of  Exis-
ting VLRs
https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_vlrlab_guidelines_2020_volu-
me_i.pdf
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Ek Başvuru Kaynakları

• European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118682/
european_handbook_for_sdg_voluntary_local_reviews_online.pdf  

• Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_en.pdf

• Migration and the 2030 Agenda: Comprehensive SDG Target and Migra-
tion Correlation
http://www.migration4development.org/sites/default/files/en_booklet_
web.pdf

• The SDGs and Cities: International Human Mobility: Practical Handbook 
for local governments in Latin America and the Caribbean
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/The-SD-
Gs-and-Cities.-International-Human-Mobility.pdf

• State of  the Voluntary Local Reviews 2020: Local Action for Global Impact 
in Achieving the SDGs
https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/workingpaper/
en/10803/State+of+the+Voluntary+Local+Review+2020+-+Final.pdf  

*Kaynakların büyük bir kısmı İngilizcedir.
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