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Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalarımızı en üst 
düzeye çıkarmak; günlük, aylık ve yıllık iş planlama kararlarımızın sürdürü-
lebilirlik sonuçlarımız üzerindeki etkisini daha iyi anlamak ve kapsayıcı bir 
organizasyon oluşturmak üzere süreci yönetmeye ve kurumsal iyileştirme-
yi sürdürmeye kararlıyız. 
 
Bu yolculukta ilk ve en önemli adım, “Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik 
Durum Analizi Raporumuzu” yayınlamaktı. Bu rapor, içinde bulunduğumuz 
durumu özetlemekte ve daha iyi bir hizmet sunumu için kendimizi geliştir-
memiz gereken alanları ortaya koymaktadır. Raporlamamız yıllık periyot-
larla devam ederken kurumsal gelişimimizi objektif ölçümlerle gözlememiz 
ve değerlendirmemiz mümkün hale gelecektir.

Raporun hazırlanmasına katkı veren tüm mesai arkadaşlarımıza ve dış 
paydaşlarımıza bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim.

Başkanın Mesajı
Değerli Paydaşlarımız, 
 
Kurumların orta ve uzun vadeli başarısı, sürdürülebilirlik çerçevesinde hedefler koymalarına ve bu hedeflere uygun 
faaliyetler göstermelerine bağlıdır. Karşıyaka Belediyesi, ürettiği ve yürüttüğü hizmetlerde insan odaklı, yenilikçi ve 
katılımcı bir tutum göstermekte ve küresel kalkınma hedeflerini ölçü alarak kentin geleceğini şekillendirirken, sürdürü-
lebilirlik açısından mevcut durum değerlendirmesini siz değerli paydaşlarına bu rapor ile duyurmaktadır.                                       
 
Bu raporu hazırlamamız da ki ana amacımız tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf, hesap verilebilir, ölçülebilir ve ulaşıla-
bilir bir durum değerlendirmesi sunmak. Sürdürülebilir amaçlara ulaşma çabası, Karşıyaka halkının yaşam konforunu 
artırırken, bireysel ve topluluk boyutunda ekonomik potansiyelleri de ortaya çıkarmanın yolunu açacaktır. Rapor ha-
zırlanma sürecinde insan, gezegen, refah, barış ve ortaklık kavramları yol haritamız olmuştur. 

Dr. Cemil TUGAY
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Sürdürülebilirlik Ofisinin Mesajı
Karşıyaka Belediyesi; yerel yönetimlerin kaynaklarını daha adil ve etkin kullanılması, sürdürülebilir projeler ve sistem-
ler oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak amacı ile sürdürülebilirlik ofisini kurmuştur. Yaptığı tüm projeleri SKA 
doğrultusunda planlayıp duyarlı ve etkin sistemler kurulması hedeflenmiştir. Sadece Karşıyaka da değil tüm İzmir de 
bir ağ kurarak sürdürülebilirlik çalışmalarının kapsamını genişletmeyi ve öncü belediye olmayı amaçlamaktadır.

Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu; 2020, 2021 ve 2022 yılındaki yapılan projelerin ekonomik, 
çevresel ve sosyal performansını inceler. Sürdürülebilir performansımızı paydaşlarımıza iletmemizi sağlayan sonuçla-
rına odaklanıp, geliştireceğimiz projelerdeki stratejimizi belirlemeye yardımcı olacaktır.

Bu rapor, bu alanda bugüne kadar yaptığımız çalışmaları ortaya koymayı ve sürdürülebilirliği yaptığımız her şeye da-
hil eden bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik Ofisi olarak takip ettiğimiz uluslararası standartlar 
ve metodolojiler sayesinde gelecek dönemlerdeki sürdürülebilirlik raporlamalarımız için altyapı oluştururken küresel iş 
birlikleri için de potansiyel fırsatlar yaratmıştır.
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Karşıyaka Hakkında

Tarihçe

Karşıyaka, İzmir Körfezi’nin kuzey kıyısında yer alır. Yamanlar Dağı’nın eteği ile deniz 
arasında kalan kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir. Rakımı 
1-700 m. arasında değişir. İlçenin doğusunda Bornova, güneyinde Bayraklı, batısında 
Çiğli, kuzeyinde Menemen ilçeleri yer almaktadır. Büyükşehir Yasası ile birlikte İlçede 
Sancaklı ve Yamanlar Köyü’nün mahalle statüsünü almasıyla 27 mahalle bulunmak-
tadır.  

Karşıyaka yerleşim alanı, İzmir şehir merkezinin karşısında bulunması sebebiyle bu adı 
almıştır. 19. yüzyıl Batı kaynaklarında “Kordelio” adıyla anılmıştır. Batılı Kordelyo ismini 
önceleri Haçlı Seferleri komutanı İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard (o dönemde İn-
giltere’nin geçerli dili olan Fransızca’da “Richard Coeur de Lion”) ile bağlantılandır-
mışlar ise de, buralara hiç gelmemiş olan kralın Kordelyo ismi ile ilişkisi olabileceği tezi 
daha 19. yüzyıl kaynaklarında reddedilmiştir. 13. yüzyıl Bizans kaynaklarında bölgede 
yer alan ve yeri tam olarak tespit edilemeyen “Kordeleon” adlı bir yerleşimin bahsi 
geçmektedir ve ismin kökeninin bu tarihlerden de geriye götürülebileceği savunul-
muştur. ‘Kordule, Kordyle’ sözcüğünün Hellence’de ‘şişlik, yumru, gürz, topuz başı’ gibi 
anlamları bulunmaktadır. Gerçekten de kıyı boyunca antik dönemde uzaktan algı-
lanan tek belirgin ve hakim nokta Küçük Yamanlar Tepesi’dir. Naldöken’den batıya 
ilerleyen kayalık sırt bir topuz başı gibi Küçük Yamanlar Tepesi ile sona ermektedir.

Karşıyaka, burada vefat eden Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Kabri ve Zübeyde 
Hanım’ın son günlerini geçirdiği Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın ailesi Uşşakizadelere 
ait olan, Belediye tarafından restore edilerek hizmete açılan Latife Hanım Köşkü Anı 
Evi Müzesi ve bir kısmı günümüze kalan tarihi köşklerle tanınır.
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Nüfus
347.023

Yüzölçümü
102.4 km²

Cinsiyet Dağılımı
162.189 erkek
184.834 kadın

Yaş Oranı
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Rapor Hakkında

Karşıyaka Belediyesi olarak Karşıyaka halkına sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Sürdürüle-
bilirlik anlayışımız ve hedeflerimiz, verdiğimiz hizmetleri daha şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir hale getirme temeline 
dayanır. Belediyemizin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti ve gayreti bu raporun temellerini oluşturmuştur. 

Bu rapor, 1 Mart - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, 35 farklı müdürlük, 71 belediye çalışanı ve İzmir Sürdürülebilir Kent-
sel Gelişim Ağı’nın detekleri ile hazırlanmıştır. 

Rapor hazırlanırken belediyemizin dijital ayak izi mümkün olduğunca düşük tutulmuştur. Raporda fazla ve farklı renk 
varyasyonlarından, yüksek boyutlu görsellerden kaçılmıştır. İçerik tasarımı minimal bir anlayış ile hazırlanmış ve beyaz 
bir zemin tercih edilmiştir. Bu sayede Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu, dijital platformlarda 
ve veri tabanlarında daha az yer kaplayarak daha düşük dijital ayak izine sahip olmakta ve dolaylı olarak daha düşük 
bir karbon ayak izine sahip olmaktadır.

7 7 6 Soru Kiti

39 35 Soru 1125 Cevap
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Rapor Hakkında

Müdürlükler özelinde birebir görüşmeler sonucunda ortaya çıkan verileri açıklamaktadır.Belediyemizin mevcut durum 
analizi raporunu hazırlarken GRI standartları, T.C. Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Per-
formans Programı 2022 ve T.C. Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) raporlarından faydalandık. Raporda 
belediyemiz bünyesinde yapılmış ve yapılmakta olan güncel projeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile eşleştirerek 
ekonomik, kurumsal, yönetim, sosyal ve çevresel performansımızdaki güçlü ve zayıf noktalarımızı tespit ettik. Tespit 
ettiklerimizi açık bir şekilde raporumuzda yayınlarak, Karşıyaka Belediyesi olarak şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güve-
nilirlik ilkelere verdiğimiz önemi tüm halkımıza gösteriyoruz.

Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu; InvesThinker, ORIGINN ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği iş birliği ile
hazırlanmıştır. Rapor ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi info@karsiyaka.bel.tr adresine iletebilirsiniz 6



Karşıyaka Belediyesi Hakkında

Kısaca Karşıyaka Belediyesi

Unvan

Faaliyete Geçiş Tarihi

Merkezi

Çalışan Sayısı

Müdürlük Sayısı

Adres

Telefon

E-posta

İnternet Sitesi

TC Karşıyaka Belediyesi

1984

 Karşıyaka

2737

35

Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No: 5 Karşıyaka İzmir- Türkiye

(0232) 399 4000

 info@karsiyaka.bel.tr

www.karsiyaka.bel.tr
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Karşıyaka Belediyesi Yapı Taşları

Karşıyaka Belediyesi Hakkında

MİSYON

Kentin tarihinden ve dokusundan 
aldığı gücü; adil, kaliteli, katılımcı 
ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla 
harmanlayarak geleceğe güven 
duyulan, sağlıklı ve yaşanabilir 

bir kenti inşa edecek çalışmalar 
yapmak.

VİZYON

Kent kültürünü ve değerleri-
ni koruyarak sürekli gelişen, 

hizmetten eşit pay alan vatan-
daşlarının mutluluğuyla Türki-
ye’nin umudu ve aydınlık yüzü 

olmak.

TEMEL DEĞERLER

İnsan odaklı, dürüst, güvenilir, eşit, adil 
ve tarafsız hizmet

Güler yüzlü, yapıcı, çözüm odaklı ve 
katılımcı bir anlayış

Modernlik ve gelişime açıklık
Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Hukuki ve etik değerlerin üstünlüğü
Etkin ve verimli kaynak kullanımı

Çevre, doğa ve tarihi dokuya saygı
Gelecek kuşaklara aktarılan kent kültürü
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Karşıyaka Belediyesi Hakkında

Belediye Başkanı

Bağlı Müdürlükler

İç Denetim Birimi Arşiv Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İşletme ve İştirakler 
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
Sağlık işleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Belediye Orkestra Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı

Karşıyaka Belediyesi Organizasyon Şeması
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Karşıyaka Belediyesi Hakkında

Belediye Başkanı

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İklim Değişikliği Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü Tesisler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Belediye Orkestra Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı

Karşıyaka Belediyesi Organizasyon Şeması
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Karşıyaka Belediyesi Hakkında

Karşıyaka Belediyesi ve İştirakleri Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı

Karşıyaka Belediyesi 
Toplam Çalışan

Karşıyaka Belediyesi 
Memur

Karşıyaka Belediyesi 
Daimi İşçi

Karşıyaka Belediyesi 
Personel A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 
Kent A.Ş.

Karşıyaka Belediyesi 
Sözleşmeli Memur
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Rakamlarla Atık Hizmetlerimiz

Karşıyaka Belediyesi Hakkında 

21
25

311
134

72

5

9
16

Bayat Ekmek Kutusu

İlaç Kutusu

Cam Konteyner Kutusu (900 lt.)

Tekstil Kutusu

Cam Konteyner Kutusu (1200 lt.)

Mobil Atık Toplama Merkezi

Cam Konteyner Kutusu (2100 lt.)

Cam Konteyner Kutusu (Horeka)

Sınırlı kaynaklara sahip olan dünyamızı Karşıyaka Belediyesi olarak korumayı ve vatandaşlarımızın desteği ile döngüsel 
bir üretim/tüketim organizasyonu oluşturmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan ‘sorumlu üretim ve 
tüketim’ hedefini odağımıza alarak ilçemiz içerisindeki bir çok noktada atık yönetimi için ekipmanlarımızı yerleştirdik.
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Karşıyaka Belediyesi Amaçlar için Ortaklıklar 

Üye Olunan Birlikler

+ Avrupa Akdeniz Şehirler Ağı

+  Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı

+  Avrupa Yerel Demokrasi Derneği

+  Avrupalı Enerji Kentleri Ağı

+  Başkanlar Sözleşmesi

+  Ege Belediyeler Birliği

+ İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği

+ Kıyı Ege Belediyeler Birliği 

+ Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği 

+ Tarihi Kentler Birliği 

+ Türkiye Belediyeler Birliği 

+ Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

+ Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi 

+ Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği 

+ Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi 

15
13



Karşıyaka Belediyesi Amaçlar için Ortaklıklar 

Proje Paydaşlarımız

Karşıyaka Belediyesi olarak iş birliklerini önemsiyor, projelerimizde uzman ve yetkili mercilerin görüşlerine yer veriyo-
ruz. Müdürlük çalışanlarımızla yaptığımız anket görüşmeleri sonucunda 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaptığımız pro-
jelerin iş birliği dağılımını kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak ele aldık. 
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Öncelikli Değerler
Karşıyaka Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetler özelinde 7 adet öncelikli etik değer belirledik. Vatandaşlarımıza ver-
diğimiz tüm hizmetlerde, iç ve dış paydaşlıklarımızda belirlediğimiz etik değerleri koruyarak ilerliyoruz.

Belediye çalışanlarımız ile yaptığımız ‘Etik ve Dürüstlük’ başlıklı anketimiz sonucuna göre;

Belediye hizmetlerimizde şeffaflık ve dürüstlük kavramlarını ön planda tutuyoruz. Yönetişim kavramının ve Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçları’nın 16. maddesi olan ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ amacının en önemli değerlerinden biri 
olan şeffaflık; projelerimizi, işleyişimizi ve iç süreçlerimizi açık ve dürüst bir şekilde vatandaşlarımıza sunmamızı sağlı-
yor. Şeffaf ve dürüst olma gayemizi gerçekleştirdiğimiz projeler ile destekliyoruz.

Karşıyaka Belediyesi Etik ve Dürüstlük Yaklaşımı 
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Öneri Mekanizmaları Şikayet Mekanizmaları
Karşıyaka Belediyesi müdürlüklerinin ve birimlerinin hiz-
metlerini geliştirmek için önerileri aldıkları mekanizma-
lar.  

Karşıyaka Belediyesi olarak ‘katılımcılık’ anlayışı ile çık-
tığımız yolda ‘İhtiyaca göre hizmet üretme’ ilkesi ile ça-
lışıyoruz. Katılımcı yönetim için bütün paydaşlarımızın 
önerileri, müdürlükler ve birimlerimizin hizmet kalitesini 
geliştirmekiçin önemlidir. Bu amaçla paydaşlarımızın 
önerilerini toplamak adına 12 adet iletişim kanalı kul-
lanmaktayız.

Acil Telefonlar
Belediye Telefon Hattı
Dilekçe
Gönüllü Zabıta Grubu
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi
Kaymakamlık Yazıları
Mahalle Merkezleri
Müdürlükler Eposta Adresleri
Resmi Web Sitesi
Sosyal Medya Kanalları
Whatsapp Destek Hattı
Yüz Yüze Görüşmeler

Vatandaşlarımızın ve diğer paydaşlarımızın istek ve şika-
yetleri belediyemizce düzenli olarak toplanıp değerlendi-
rilmektedir. Verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz pro-
jelerde merkeze ‘katılımcılık’ anlayışını koyan bir belediye 
olarak, toplam 15 adet şikayet kanalı aracılığıyla hizmet 
kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz.

Belediye Telefon Hattı
Cimer

Çözmer
Dilekçe

Hemşeri İletişim Merkezi
Kargem ve Anaokullarındaki Veri Toplantıları

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi
Kaymakamlık Yazıları

Muhtarlar
Müdürlükler Eposta Adresleri

Ortak Şikayet Ağı
Resmi Web Sitesi

Sosyal Medya Kanalları
Whatsapp Destek Hattı

Yüz Yüze Görüşmeler

‘Kimseyi Geride Bırakma’ anlayışına sahip bir belediye ola-
rak; paydaşlarımızdan gelen tüm öneri ve şikayetleri gün-
lük, haftalık ve aylık toplantılarımızda değerlendirip hızlı 
çözümler sunuyoruz.

Karşıyaka Belediyesi Etik ve Dürüstlük Yaklaşımı 

12
15
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Pandemide Karşıyaka

Dirençli Karşıyaka

2020 yılı başında pandeminin başlangıcı ile Karşıyaka Belediyesi olarak hızlı bir şekilde önlem ve aksiyonlar aldık:

+ Kronik hastalığı bulunan belediye çalışanlarımız idari izne ayrılmış, diğer çalışanlarımız tam veya kısmi evden çalışma 
yöntemine geçmiştir.

+ Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, tüm müdürlüklerimizin desteği ile yürütü-
len çalışmalar kapsamında; Mart 2020’den bu yana binlerce aileye ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yardımlar yapıldı.

+ Tek yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız düzenli olarak aranarak sağlık ve ihtiyaç durumları kontrol edilmiştir.

+ Pandemi dönemi boyunca, 550 adet kamu kurumu, 84 adet Aile Sağlığı Merkezleri, 203 adet eczane, 330 adet ku-
aför-berber, 37 adet taksi durağı , 688 adet apartman (covit 19 vakası çıkan konutların bulunduğu), 96 adet cami, 
27 adet muhtarlık binası, 7 adet izban-12 adet tramvay-tüm otobüs durakları (her hafta düzenli olarak), pazaryerleri, 
1500 adet kamuya ait aracın dezenfeksiyonu gerçekleştirilmiştir.

+ Pandemi döneminde “Sokak Senin Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu proje ile evlerinden çıkamayan özellikle çocuklu 
aileler için belirlenen sokaklarda, insanların evlerinin önünde covid önlemleri alınarak 3 ay boyunca 12 farklı sokak-
ta spor, sanatsal faaliyetler ve sokak oyunları düzenlenerek insanlara bu dönemde mental olarak katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

+ Pandemi ve etkileri ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, online destek sistemleri devreye alın-
mıştır.
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Depremde Karşıyaka

Dirençli Karşıyaka

Ekim 2020’de yaşanan İzmir depremi sonrası belediyemiz ilçe içerisinde ve komşu ilçelerde destek ve çalışmalarını 
gerçekleştirdi.

+ Depremin hemen ardından kriz masası oluşturarak, hizmet birimlerimiz ve teknik müdürlüklerimiz deprem sonrası 
aksiyonların planlamasını yaptılar.

+ Tüm belediye çalışanlarımızın destekleri ile depremzedelerimiz için çadır ve erzak gibi sosyal yardımlar yapıldı.

+ Meslek odaları ile koordineli çalışarak hasarlı binaların tespiti yapıldı.

+ Hasar tespiti olan binaların onarım ve güçlendirmeleri gerçekleştirildi.
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri, 2015 yılında, yoksulluğu ortadan kaldırmak, çevreyi korumak ve tüm insanların 
2030 yılına kadar barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için küresel bir eylem çağrısı olarak Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçlarını (SDG’ler) yayınladı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 17 amaç, 169 alt amaç ve temel değerlerini beş 
madde oluşturmaktadır. 

+ İnsanlık için açık ve yoksullukla mücadele; 
+ Güçlü bir gezegen için doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi;
+ İnsan haklarından ve sosyal adaletten temellerini alan refah anlayış;
+ Küresel barış için korku ve şiddetten bağımsız bir yaşam; 
+ Tüm bunları gerçekleştirebilmek için küresel bir kararlılık ve çok paydaşlı bir işbirliği.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, atılan 
adımlarım diğer alanlardaki sonuçları üzerin-
deki etkisini de önemser. 

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşmak 
için herkesin sürece aktif katılım gösterme-
si beklenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına uyumu gerçekleştirmek için hü-
kümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve 
vatandaşların ortaklığına, yaratıcılığına, bilgi 
birikimine, teknolojisine ve finansal kaynakla-
rına ihtiyaç vardır.
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2030 yılına kadar yoksulluğu tüm şekilleriyle sona erdirmek

Açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi 
geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her 
yaşta desteklenmesi

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam 
boyu öğrenimin desteklenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız 
çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi

Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürüle-
bilir yönetiminin güvence altına alınması

Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern ener-
jiye erişiminin güvence altına alınması

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, 
tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin 
desteklenmesi

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sana-
yileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı 
ve sürdürülebilir kılınması

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına 
alınması

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen ey-
leme geçilmesi

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kay-
naklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı

Ormanların sürdürülebilir kullanımı, çölleşme ile mücadele, 
karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyo-
çeşitlilik kaybının engellenmesi

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların 
desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her 
düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kal-
kınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması
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ESG Sınıflaması

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yaklaşımı ile, bilinçli Karşıyaka mevcut ve potansiyel projelerini içeren belediye 
operasyonlarını uluslararası katogorize edebilmektedir. 

Çevresel kriterler, bir yerel yönetimin doğanın koruyucusu olarak nasıl performans gösterdiğini dikkate alır. 
Sosyal kriterler, çalışanlar, paydaşlar, vatandaşlar ve faaliyet gösterdiği topluluklarla ilişkilerini nasıl yönettiğini ince-
ler. 
Yönetişim, bir belediyenin liderliği, katılımcılığı, denetimleri, iç kontrolleri ve vatandaş yaklaşımı ile ilgilenir.

ÇEVRE

İklim Değişikliği
Sera Gazı Emisyonları

Doğal Kaynak Tüketimi
Atıklar ve Kirlilik
Enerji Tüketimi
Hayvan Refahı

E

SOSYAL

Çalışma Koşulları 
(kölelik ve çocuk işçi çalıştırma 

dahil)
Yerel Toplumlar

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarla İlişkiler ve Çeşitlilik

S

YÖNETİŞİM

Ücretlendirme Politikaları
Rüşvet ve Yolsuzluk
Yönetim Kurullarının 
Çeşitliliği ve Yapısı
Şeffaflık ve Açıklık
Yönetim Kalitesi

G
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Verdiğimiz hizmet ve projelerimizin sürdürülebilirlik anlayışımıza uygunluğunu görmek adına Birleşmiş Milletler üyesi 
ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefler ile projelerimizi ilişkilendiriyoruz.

Tüm insanların 2030 yılına kadar barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için küresel bir eylem çağrısı olarak ya-
yınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, belediyemize sürdürülebilir hizmetler vermek ve döngüsel bir ekonomi mo-
deli yaratmak adına yol gösterici olacaktır.

SKA İlişkilendirmesi
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5P Sınıflaması

İnsan (People); itibarın ve eşitliğin sağlanması için her türlü fakirliğin ve açlığın sona ermesi.
1, 2, 3, 4 ve 5.  amaçlar insan kategorisinde birleştirilebilir. SKA’lara ilk 5 amacı, dünyadaki tüm 
insanların temel değerlerini karşılamak için tasarlanmıştır. 2030 gündeminin çıkış noktası 
“Kimseyi geride bırakmamaktır.”

Refah (Prosperity); doğayla uyum içinde müreffeh ve tatmin edici hayatların sağlanması
8, 9, 10 ve 11. amaçlar hem kamu hem de topluluklarda ve kuruluşlarda adil ve adalet kav-
ramlarına değinmektedir. SKA’lar herkes için adil bir brüt için eşitsizlikleri azaltmanın önemini 
vurgulamaktadır.

Ortaklık (Partnership); gündemin küresel bir ortaklık içinde gerçekleştirilmesi
17. amaç, uluslararası toplumdaki tüm kuruluşları içerir. Ortak amaçlar için ortak mücadeleyi 
ortaya çıkarmaktadır. 

Gezegen (Planet); gelecek nesiller için gezegenimizin doğal kaynaklarının ve iklimin korunması
6, 12, 13, 14 ve 15. amaçlar gezegenimizin tüm dünyada karşı karşıya olduğu zorlukları meydana 
çıkarmaktadır.  Gezegenimizi kurtarmanın kritik önemini ve geleceğimizin iklim krizine yanıt 
verme yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030’a kadar 3 önemli amacı başarmamız gerekiyor. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik 
ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını 5P metodolojisi ile kategorize edebiliriz. 

Barış (Peace); barış dolu, adil ve katılımcı toplumların teşvik edilmesi 
16. amaç 2030 gündeminin gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur. Barış, çatışmaların ve di-
ğer zorlukların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. 16. amaç  uluslararası toplumun dünya 
çapında barışı desteklemek ve korumak için askeri eylemlerle değil, tercihen güçlü adalet ku-
rumlarıyla nasıl bir araya gelmesi gerektiğini göstermektedir.

23



Veri Toplama Yöntemi

Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu’nu hazırlama sürecini bün-
yemizdeki 35 adet müdürlükten 71 çalışanımız ile kolektif bir şekilde yürüttük. İki aylık 
veri toplama sürecimizde belediye çalışanlarımız ile 2’si yüz yüze, 5’i online olmak üze-
re toplamda 7 adet toplantı ve eğitim gerçekleştirdik. Çalışanlarımız ile eğitimlerimiz-
de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirliğin temelleri ve sürdürülebilirliğin 
çevresel, sosyal, yönetişimsel irdelenmesi gibi kapsamlı konulara değinilmiştir.

Belediye çalışanlarımıza yönelttiğimiz 6 soru kiti ile toplam 35 soru sorulmuş ve 1125 
adet cevap toplanmıştır. İletilen soru kitleri GRI (Global Reporting Initiative)’in ‘Genel’ 
standartları kullanılmıştır. İletilen soru kitleri ve toplanan tüm cevaplar dijital ortamda 
depolanmış ve veri toplama süreci sıfır atık ile tamamlanmıştır.
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Projeler ve Uygulamalar

2
0
2
0

Proje Adı Proje Açıklaması SKA 5P ESG

1.
Çözmer

(devam ediyor)

2.
Gazete Karşıyaka

(devam ediyor)

3.
Hızlı Çözüm 

Masaları
(devam ediyor)

4.
BELNET

(devam ediyor)

5.
İmar İşlemleri

(tamamlandı)

6. Karşıyaka95 Aile 
Rehberliği 
Programı

(devam ediyor)

7.
7500 Sokak Parkı 

(7402 Sk)
(tamamlandı)

ÇÖZMER sistemi, Belediyeye çeşitli kanallardan gelen talep ve önerileri tek bir çatı altında birleştirerek 
daha sağlıklı ve hızlı hizmet vermeyi mümkün kılmaktadır. Bu yeni sistemle telefon, web sitesi, sosyal 
medya, yüz yüze, whatsapp ve benzeri uygulamalardan gelen talep ve öneriler, sistem üzerinden ilgili 
müdürlüğe aktarılarak en kısa sürede cevaplanması ve talep sahibinin sms yoluyla her aşamada bil-
gilendirilmesi sağlanmaktadır. Başvuru sahibi, kendisine verilen talep numarası ile belediye web sitesi 
üzerinden dilediği an başvuru durumunu sorgulayabilir.

Karşıyaka’da ve ülke genelinde yaşanan gelişmelerin vatandaşlara duyurulması, kentte var olan de-
ğerlerin tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Gazete Karşıyaka, Mayıs 2020’de 
yayın hayatına başlamıştır. Haftalık periyodla 6 bin adet basılan gazetenin ilçe içerisindeki kurumlara, 
esnafa ve vatandaşlara ücretsiz dağıtımı sağlanmaktadır. Gazetede belediye çalışmaları ile ilgili bil-
gilendirmelerin yanı sıra alanlarında uzman ve kent kültürüne hakim köşe yazarlarının yazıları, kentin 
simge isimleri ve çeşitli konularda uzmanlarla röportajlar, çevre, sağlık ve spor sayfaları yer almaktadır.

Belediye ana hizmet binası giriş katında bulunan Hızlı Çözüm Alanı, vatandaşların işlemlerini katlara 
çıkmasına ya da farklı binalara gitmesine gerek kalmaksızın çözümlemesini amaçlamıştır. Başta yaşlı 
ve engelli bireyler olmak üzere, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve pratik şekilde ya-
rarlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Hızlı Çözüm Masaları, ilgili müdürlüklerden birer görevli ile 
faaliyete geçirildi. 

Kurum süreçlerinin izlenebilir ve raporlanabilirliğini sağlamak için süreç tabanlı yazılımlara geçiş sistemi 
Belnet programı sadece personelin giriş yapabildiği, kullanıcı adı ve şifre ile yönetilen bir yazılımdır. 
Müdürlüklerin yaptığı işler özelinde menüler tasarlanmakta; veri girişi, sorgulama, görüntüleme için ayrı 
yetkiler tanımlanabilmektedir. 

Hizmet ve faaliyetlerimiz adı altında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımızdan 2020 yılı için ta-
mamlanan dosya sayımız 120 adettir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 
cm’den ilham alan Bebek95 Biriminden alınan eğitimler sonrasında, doğum öncesinden başlayarak üç 
yaşına kadar bebeklerin temel gelişim süreçlerini destekleyen çalışmalar yürütülmektedir. 

Ekiplerimizce Örnekköy’de 7500 Sokak Parkı tamamlanmıştır. 

6

7

9

8

10
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Projeler ve Uygulamalar

2
0
2
0

Proje Adı Proje Açıklaması SKA 5P ESG

8.
Ali Çelenay Parkı

(tamamlandı)

9. 1814 sokak bisiklet 
ve yaya yolu 

yapımı
(tamamlandı)

10.
Gül Bahçesi Yapımı 

(6500/3 sk)
(tamamlandı)

11.
Güneş Enerji Santrali

(tamamlandı)

12. Bilim Danışma 
Kurulu Toplantısı 

(SECAP)
(tamamlandı)

13.
Veri Derleme 

Çalıştayı (SECAP)
(tamamlandı)

2013 Yılında 9 dönüm araziye 493kWe santral gücünde 2013 panel adedi ,720 MWh yıllık üretimle ilk aşa-
ması yapılan Güneş Enerji santralinin 2020 yılında 17 Dönüm  santral alanına 990kW santral gücünde 
7356 panel adedi 1580 MWh yıllık üretimle daha büyük ve daha güçlü bir güneş enerji santrali yapılmış-
tır. Temiz enerji üreterek ,ilçemizdeki karbon salınımının azaltılarak çevre sağlığına katkıda bulunmak, 
bunun yanında belediyemize ve ülke ekonomisine yarar sağlamak  amacı ile yapılmıştır.

Ekiplerimizce Şemikler Mahallesinde Ali Çelenay Parkı (Yağmur bahçesi) parkı tamamlanmıştır. 

Ekiplerimizce Bostanlı’da 1814 sokak bisiklet ve yaya yolu yapımı tamamlanmıştır.

Ekiplerimizce Mavibahçe’de Gül Bahçesi Yapımı (6500/3 sokak) tamamlanmıştır. 

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, Kent Ekolojisi, Halk ve Çevre Sağlığı, Atık Yönetimi, Sürdürülebilir 
Ulaşım, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Gıda Güvenliği ve Güvencesi, Su ve Doğal Kaynaklar, Afet Yöne-
timi, Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Kentler konularında uzman multidisipliner bilim insanlarının görüş ve 
önerilerine başvuruldu. Planın 2030 öngörülerinde, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, 
dünyadaki iyi uygulama örneklerinin dikkate alındığı, mevcut durumun gerçekçi analizlerinden, uygula-
nabilir ve erişilebilir hedeflerin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Karşıyaka Belediyesi olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlıklarımızı çalışmanın iç pay-
daşları olan Belediyemiz müdürlükleri, dış paydaşlarımız olan T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB 
İlgili Daire Başkanlıkları, İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZELMAN, İZDENİZ, GEDİZ ELEKTRİK, İZBAN, İZMİR GAZ gibi 
kurum temsilcileri ile bir araya gelerek “Veri Derleme Çalıştayı” ile devam ettirdik.Veri Derleme Çalışta-
yımız ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın 2030 projeksiyonunun sağlıklı ve gerçekçi temeller-
de oluşturulabilmesinin şartlarını belirlemeyi hedefliyoruz. 

İnsan (People)

Barış (Peace)

5P

Ortaklık (Partnership)

Gezegen (Planet)

Refah (Prosperity)

Sosyal ESG

Çevre

Yönetişim

1

4

2

3

6
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Projeler ve Uygulamalar

2
0
2
0

Proje Adı Proje Açıklaması SKA 5P ESG

15.
Salah Birsel Sokak 
Yenileme Projesi

(tamamlandı)

14.
Şemikler Ekolojik 

Park
(devam ediyor)

16.
Tasarım Maratonu

(tamamlandı)

17.
KSK Hizmet Binası 

Önü Projesi
(devam ediyor)

18. Yeni Sistem Çöp
Konteyneri
Planlaması

(devam ediyor)

19.
Zero Carbon Noktası

(tamamlandı)

20. Yaya Geçiti
Farkındalık Projesi

(tamamlandı)

Yol boyu yer döşemesinin değiştirilmiş, yağmur suyunun daha sağlıklı ve hızlı alandan uzaklaşmasını 
sağlayan yer altında kanal sisteminin oluşturulmuş ve mevcut mazgalların kapalı, engellilerin ve yaya-
ların erişilebilirlik standartlarına uygun oluk bordürüne dönüştürülmüş, uygun alanlarda 11 adet bank 
yerleştirilmiş, sokakta beton etkisinin azaltılması adına sokak boyunca ağaçlandırmalar ve saksılarda 
bitkilendirmeler yapılmış ve mevcut ağaçlar korunarak daha sağlıklı yaşam ortamına kavuşturulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mimarlık ve şehir planlama bölümlerinden hocaların bulun-
duğu bir ekiple Karşıyaka Çarşı stratejik hedefleri ve analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda gerek mevcut 
durum tespitlerinde gerekse strateji geliştirme aşamasında yapılan çalıştaylar, anketler ve görüşmeler 
ile proje bütününde farklı grupların etkileşimine olanak tanıyan katılımcı bir anlayış esas alınmıştır.

Belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerin daha kaliteli bir ortamda sağlanabilmesi için belediye hizmet 
binası yakın çevresinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda projede; özel tasarım otur-
ma alanları, dikey bahçe, su tüketimini minimuma indiren kurakçıl peyzaj bitkileri, erişilebilirlik kriter-
lerine uygun görme engelliler için yürüme yolu, engelli aracı için park alanı, engelli rampaları, bisiklet 
park yerleri, 6 adet tandem bisiklet park yeri, araç park yerleri, engelliler için araç park yeri ve rampa 
çözümleri ile modern bir tasarımla çeşitli kullanımlara imkan sağlayacak alanlar oluşturulacaktır.

Çöplerin toplanmasında en sağlıklı ve modern yöntem olan yeraltı konteyner sistemi, klasik çöp kon-
teynerlerinden yaklaşık 6 kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olup, görüntü kirliliğinin engel-
lenmesi yanında çevreye kötü koku ve bakterilerin yayılmasının önüne geçmektedir. Sistemi ilçemizde 
yaygınlaştırmak adına 2020 yılında 5000 litrelik 50 adet yeraltı, 3000 litrelik 20 yerüstü çöp konteyneri, 
ihale edilerek alınmış ve uygun noktalara koyularak aktif hale getirilmesi sağlanması planlanmıştır..

Proje kapsamında sanayi işletmeleri ile yapılan çalışmalarda insani faaliyetlerin çevre üzerindeki olum-
suz etkilerini azaltmak için en önemli yöntemlerin, küçük yaşlardan itibaren yenilenebilir enerji ve çev-
re konularında teknik eğitim sağlamak ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırmak olduğu görülmüştür. 
Toplum ve bireylerin doğal kaynakları kullanımı ve bulundukları bölgelerdeki yenilenebilir kaynakları ile 
karbon emiliminin devamlılığı konusunda bilgi sahibi olması çok önemlidir. Küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği konularını kamuoyunun içselleştirmesini sağlamak önem arz etmektedir. 

Farkındalık için 202 yaya geçidine yol çizgi boyama çalışması yapılmıştır.

Şemikler mahallesinin yoğun kent dokusunun içinde yer alan Ekolojik Park projemiz yaklaşık 3300 m2’lik 
alanda tasarlanmıştır. Park projesinde temel yaklaşım iklim değişikliğine karşı kentlerimizin direncini 
açık kamusal alanlardan başlayarak arttırmaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda parkın enerji tüketiminde 
güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kaynağından yararlanılmış ve su tüketimini minimuma indirmek 
üzerine bitkisel tasarımda kurakçıl peyzaj tasarımı ve yer altında tasarlanan yağmur suyu depolama 
alanı sayesinde su tüketimini minimuma indirilmesi için proje hazırlanmıştır.

26
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21.
Çocuk Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi
(tamamlandı)

22. 
Başıboş Atlar

(tamamlandı)

23.
Kediyaka

(devam ediyor)

24.
Etkiniz AB Hibe 

Programı
(tamamlandı)

25. STK’lara Yönelik 
İzleme Raporu 

Eğitimi(tamamlandı)

26.
Pandemi Destekleri

(devam ediyor)

Etkiniz AB Hibe Program’ndan hibe alınarak, Roman çocukların okula devamlarının sağlanması ve ço-
cuk yaşta evliliklerin önlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Pandemi sebebi ile başlayan projemiz; Ro-
man çocukların pandemi sürecinde, eğitime ulaşmasını gözlemlemeye ağırlık verilmiştir. 

İki diş hekiminin görev yaptığı merkez, Karşıyaka’da ikamet eden ailelerin 6 - 12 yaş arası çocuklarına 
ücretsiz olarak hizmet vermekte. Çocukların ağız ve diş taramasının yapılması hedeflenirken, aileler bu 
hizmetten yararlanmak için hafta içi mesai saatlerinde telefon ile randevu alabilmekte. Kontrolden ge-
çirilen çocuklar, teşhis aldıkları takdirde ya merkezde tedavi edilip kontrole çağırılmakta ya da devlet / 
üniversite hastanelerine yönlendirilmekte. Merkeze gelen tüm çocuklara fırçalama eğitimi de verilmek-
te. Hem çocuklar hem de aileler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmekte.

İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 07.10.2020 tarih ve 53 nolu kararıyla el konulan başıboş atlar, At nakil 
aracımızla Yaban Hayatı ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak çalışılarak komisyonca belirlenen doğal 
yaşam alanlarına bırakılmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisinde Can Dostlarımızın beslenebilmesi ve barınabilmesi için Müdürlük olarak 400’ün 
üzerinde Beslenme Odağı, Kedi Evi kurulmuş, Mahallelerimizin sokaklarına özellikle sokağa çıkma yasağı 
olduğu dönemlerde Tarım İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile birlikte mama ve su desteği sağlanmıştır. 
Sabit beslenme noktalarımız dışında telefon ve yazılı olarak talep edilen 144 adrese mama dağıtımı 
ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.

İzmir genelinde, hak temelli çalışan STK’lara yönelik “İzleme Raporu Eğitimi” verilmiştir.

Pandemi süresince, Erzak Dağıtım Ekibi günlük olarak 65 yaş üstü vadandaşların ihtiyaçlarını karşıla-
mıştır.
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28.
Deprem Destekleri

(tamamlandı)

27.
AKUT Eğitimleri

(tamamlandı)

29.
Yapı, İnşaat, Asfalt 

ve Boya İşleri
(devam ediyor)

27 Mahallede 80 adet Doğal Afet Çadırı kurulmuş olup; çadırlara battaniye, ısıtıcı, üç öğün yemek da-
ğıtımı yapılmıştır. İl dışından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmıştır.

Belediyemiz tarafından yapı, inşaat, asfalt ve boya işleri uygulamalarına devam edilmektedir. 

AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ile yapılan işbirliği protokolü ile olası doğal afetlerde iş birliği yapılmış 
olup; Belediye personeline pandemi koşullarında her Müdürlükten 6’şar kişiye Doğal Afet öncesi ve son-
rası yapılması gerekenler hususunda Eğitimler düzenlenmiştir.

28

27

Ek 1.
“Atık Değerdir” 
Sempozyumu 

(tamamlandı)

Ek 2.
Deniz Kirliliğinin 

Önlenmesi Farkındalık 
Çalışması

(tamamlandı)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Karşıyaka Kent Konseyi ile birlikte “Atık Değerdir” Sempozyumu 
düzenlendi. 

Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla farkındalık çalışması yapıldı.
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30. Arşiv Sayısallaş-
tırma ve Dijitalleş-

tirme 
(tamamlandı)

31. KAYDEM 
(Apartman Yöne-
ticileri Destekleme 

Merkezi) (devam ediyor) 

32. Sancar Maruflu 
Sivil Toplum 
Yerleşkesi

(tamamlandı)

33. İlçe Bazlı 360 
Derece Çekimleri

(tamamlandı)

34. GIS Verilerine 
Dönüştürme
(tamamlandı)

35. Kurumsal Online 
Hizmetler Altyapı 

Çalışmaları
(tamamlandı)

360 Derece Panoramik Sokak çekimi ile güncel sokak çekimleri elde edilmektedir.

Fiziksel evrakların sayısallaştırılarak mevcut bilgi ve belge sistemiyle bütünleşerek kolay ulaşılabilirlik 
sağlayan teknolojidir. Belge ve dosyaların yıpranmasını önlemekte, fiziksel olarak belge ve dosyaları 
dijital halde sistem ömür boyu saklanabilir kılmaktadır.

Apartman yöneticilerini yerel yönetimin bir parçası haline getirerek katılımcılığı arttırmak, yaşadıkları 
sorunlara daha hızlı müdahale edebilmek ve ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme hizmeti sağ-
lamak. AKarşıyaka Apartman Yöneticileri Destekleme Merkezi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapmaktadır. Merkezin kuruluşunun akabinde, duyurulmasının yanı sıra çalışmala-
rına zemin teşkil etmek üzere 6164 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Proje ile apartman yöneticileri 
aracılığıyla tüm Karşıyakalılara birebir ulaşılırken ihtiyaç duydukları her konuda belediyeden bilgi ala-
bilmeleri sağlanmaktadır.

Toplum içindeki tüm gruplarla temas eden ve birebir iletişim kuran sivil toplum kuruluşlarının çalışma 
koşullarını iyileştirerek onları güçlendirmek ve kapasitelerini arttırmak. 3 bin metrekarelik alanda kurulu 
yerleşkede 50 dernek ofisi, 250 posta kutusu, 4 toplantı salonu, 1 konferans salonu, 1 kafeterya ve 1 
emzirme odası bulunmaktadır. 

İlçe Bazlı tüm plan pafta ve kurumsal verilerin GIS verilerine dönüştürülmesi: 2018 yılında 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı rasterları sayısallaştırılarak GIS veritabanına aktarılmıştır. Bu sayede de E-İmar 
devreye alınmıştır.

Kurumsal Online Hizmetlerin artırılması amacıyla altyapı çalışmalarının tamamlanması: Müdürlüğümüz 
Bünyesinde Oluşturulan Yazılımlar: Sportif Yetenek Yazılımı, Online Evlendirme Randevu, Online Ambu-
lans Randevu, Karşıyaka 95 Takip yazılımı, Kaydem Projesi, Proje Karşıyaka, Karşıyaka Dayanışma, Kari-
yerYAKA, Online İşyeri Ruhsat, Karbil Yönetici Platformu
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37. Düşük Emisyon
Bölgesi-Çöpsüz
Yaşam Mahallesi

Projesi (devam ediyor)

36.
SECAP

(tamamlandı)

38.
Salah Birsel Kent 

Mobilyaları
(tamamlandı)

39.
Asfalt Plenti
(tamamlandı)

40.
Güzel Sanatlar Parkı

(tamamlandı)

41.
Kıyı Ege Belediyeler 

Birliği Eğitim Progra-
mı (tamamlandı)

42. Mustafa Kemal
Erkek Konuk Evi

(tamamlandı)

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi- İzdoğa A.Ş, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Evreka A.Ş. 
paydaşlığında proje başlatılmıştır. Yalı Mahallesi’nde atıkların kaynağında ayrılması, geri dönüşüme 
kazandırılması ile doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık ve bilinçlendirme sağlanması 
amaçlanmaktadır. Karşıyaka Belediyesi; yapılacak tüm faaliyetlerde gerekli iş gücünü sağlayacak, ma-
hallede bulunan toplama ekipmanlarının tasarımını ve konumlandırılacak yerlerini belirleyecek, haftalık 
toplama rutu oluşturarak ekipmanların periyodik olarak toplanmasını sağlayacak, atölye çalışmaları 
ve verilecek eğitimlere belirlenecek sayıda genç, çocuk ve mahalle sakininin katılımını sağlayacaktır.

Karşıyaka Çarşı içinde bulunan hareketli bir sokak olan Salah BİRSEL 2020 Yılında , kent sakinlerinin 
rahat kullanımı için detaylı proje hazırlanarak revize edilmiştir.
3500 m2 alan alt yapısı, drenaj sistemi ,üst kaplaması yapılan sokak 2021 yılında  kent mobilyaları ve 
aydınlatması değiştirilerek modern bir hale getirilmiştir.

2006 yılında kullanım alınan ve 2013 yılında kapatılarak atıl duruma geçen asfalt üretim plentinde  me-
kanik ve pnömatik sistemde kapsamlı onarımlar ve bakımlar yapılmıştır.  Yakıt sitemi fuel oil’den doğal-
gaza dönüştürülmüştür. Çalışmayan otomasyon sistemi yenilenip güncellenerek çalışır hale getirilmiştir. 
Asfalt plenti seri üretime geçmiş olup, düzenli bakım ve kontrol faaliyetlerimizde devam etmektedir. 

Güzel Sanatlar Parkı içinde bulunan alanın  pandemi döneminde halkın  açık alanlardan daha çok 
faydalanabilmesi amacı ile 2000m2 alan düzenlenmiştir. Zemin kaplamaları, drenaj sistemi ve aydın-
latması yenilenmiştir. Mevcut ağaçlar korunarak, Yaklaşık 300 kişinin oturabileceği meydan, küçük 
grupların kendi içinde etkinlikler yapmasını sağlayan bir tasarım ilkesi belirlenmiştir.

Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitimler düzenlenmektedir. Proje 
Planı: Belediyemiz’in kendi vermiş olduğu eğitimlerin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Be-
lediyeler Birliği tarafından online eğitimler verilmektedir. Bildiriler: Konferans, panel ve eğitim kursları 
şeklinde verilmektedir. Sonuç Raporu: Verilen eğitimler sonucunda personel gerekli mesleki eğitimlerini 
sağlamaktadır.

Mustafa Kemal Konuk Evi otel statüsünden çıkarılarak ihtiyaca binaen Mustafa Kemal Erkek Konuk 
Evi’ne dönüştürüldü.

38

Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors – CoM) taahhüdü 
olan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı, ülkemizde ilk hazırlayıp sunan yerel yönetimdir. Bu doğrultuda, 
Karşıyaka Belediyesi, CoM’ın yeni taahhüdü (2019 yılı itibari ile) olan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planını (SECAP)” hazırlamaktadır. Karşıyaka Belediyesi, geçmiş deneyimleri ile beraber küresel çapta 
iklim değişikliği ile etkin bir mücadele için 2030 yılında kişi başına düşen sera gazı emisyonunu, 2018 
temel yıla göre %40 azaltmayı hedeflemiştir.
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43. Mustafa Kemal 
Kadın Konuk Evi

(tamamlandı)

44. 
Mahalle Merkezi 

Kursları
 (devam ediyor) 

45. 
Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Paneli
(tamamlandı)

46. Anne Sütü ve 
Farkındalık Atölyeleri

(devam ediyor)

47. Çocuklar ile ‘Hak-
larımızı Öğreniyoruz’ 

Etkinlikleri
(tamamlandı)

48. 
Hamile Yogası
(devam ediyor)

Anne sütü ve farkındalık atölyeleriyle doğum öncesi ve sonrası dönemde annelerin yaşayabileceği 
problemleri tanımasına ve çözebilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise bebek 
beslenmesinde anne sütünün gerekliliği ve anne-bebek bağlanmasının desteklenmesiyle toplumda 
fizyolojik ve psikolojik olarak sağlıklı bireyler oluşmasına yardımcı olmaktır. Atölyeler periyodik olarak 
tekrarlanmaktadır. 

Mustafa Kemal Engelli merkezi  olarak kullanılan binanın en üst katı müdürlüğümüz tarafından Mustafa 
Kemal Kadın Konuk Evi olarak kullanılmaktadır.

Kadınların toplum içerisinde ve sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve kadınların sosyal ve mesleki 
becerilerini arttırmak, onlara destek sağlamak amacıyla 8 mahalle merkezi ve 1 kültür merkezinde kurs-
lar düzenlenmektedir. 25 farklı kurstan 600 kursiyer yararlanmaktadır. Ayrıca mahalle merkezlerimizde, 
çeşitli işbirlikleri ile çeşitli eğitimler ve seminerler verilmektedir. Mahalle merkezlerinin fazlalığı sayesinde 
kadınlar toplumsal yaşama katılmada çok daha fazla zamana ve imkana sahip olmaktadır. (dikiş,iğne 
oyası, ahşap boyama, pastacılık, aşcılık ,cocuk gelişimi, mefruşat, wayuu, okuma yazma vb)

10 Mart 2021 tarihinde toplumdaki cinsiyet eşitliği kavramı birçok konuşmacı ve katılımcı ile gerçekleş-
tirildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) işbirliği ile çocuklarla “Haklarımızı “Öğ-
reniyoruz etkinliği gerçekleşti. Etkinlik kapsamında avukat ve psikologlar çocuklar ile interaktif oyunlar 
gerçekleştirerek çocuklara haklarını anlattılar. (9 Haziran 2021)

Anne adayları yoga eğitmeni ile “Hamile Yogası” yaptıktan sonra “Gebelikte Beslenme” başlıklı söyleşi-
de sorularına yanıt buldular. 
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50. Cinsiyet Eşitlikçi
Yerel Yönetimler

Semineri 
(tamamlandı)

49.
Anne-Çocuk Yogası

(devam ediyor)

51.
Hoşgeldin Bebek 

Paketi
(devam ediyor)

52. Bebek Dostu
Destekleyici Kuruluş 

Unvanı 
(tamamlandı)

53.
Alzheimer Danışma 
ve Dayanışma Evi

(devam ediyor)

54.
Karşıyaka Kolektif 
Girişimcilik Merkezi 

(tamamlandı)

55. Oyun Sokağı
Projesi - Bahariye

(tamamlandı)

24 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yerel yönetimlerde 
toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumu ve uygulamaları ile yerelde değişimi ve dönüşümü destek-
lemek amacıyla “Cinsiyet Eşitlikçi Yerel Yönetimler” konulu personel eğitimi Av. Özlem DURMAZ’ın sunu-
muyla gerçekleştirilmiştir. 

Karşıyaka’da ikamet eden ailelerin 0 - 3 aylık bebeklerine hoş geldin diyerek, bebek paketimizi adres-
lerine ulaştırıyoruz.

Belediyemiz ülkemizde 1991 yılından bu yana anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında “Anne Sütü-
nün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı”nı yürüten Anne Sütü Üst Komitesi’nin değerlen-
dirmeleri sonucunda Sağlık Bakanlığı onayı ile 5 Ocak 2021 tarihinde “Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş” 
ünvanı ile ödüllendirilmiştir. 

Karşıyaka Alzheimer danışma evinin hastaların kazanılmış yeteneklerinin kaybını yavaşlatmak, sosyal ve 
psikolojik destek ile yaşam kalitelerini artırmak temel hedefleridir. Bunun yanında, bu zorlu süreçte has-
taların bakımını gerçekleştiren hasta yakınlarının da hastalık süreci ile ilgili bilgilendirilmeleri ve yalnız 
olmadıklarını hissettirebilmek önemsenmektedir. Hem hasta hem de hasta yakınlarına hizmet vererek, 
hastalık sürecinin doğru yönetilmesine destek sağlayacak bir sosyal projenin hayata geçmesini sağ-
layacaktır.

Genç girişimcilere ve öğrencilere yönelik, ihtiyaç duyulacak her türlü alt yapıya ve modern bir anlayışıy-
la tasarlanmış iç mekana sahip kolektif bir çalışma ortamı sunması amaçlanan ‘Kolektif Mekan’; Bahriye 
Üçok Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde, 250 m² ortak çalışma alanı, 50 kişi kullanıcı kapasitesi, İki çalışma 
ofisi ve bir toplantı odasıyla hizmete açılmıştır.

Çocuk Dostu ve Oynanabilir Karşıyaka Projesi kapsamında geliştirilen Oyun Sokakları’nın ilki Bahariye 
Mahallesi 1862 Sokakta hayata geçirilmiştir. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda olan sokakta trafik duba 
yardımıyla kontrol altına alınmış, zemine çizen eğitici ve eğlenceli oyunlarla çocukların keyifli zamanlar 
geçirmeleri hedeflenmiştir.

Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nde anne ve 2-3 yaş grubundaki çocukların katılımı 
ile gerçekleştirilen yoga eğitiminde duruş ve nefes alma teknikleri öğretilmekte. Fiziksel ve zihinsel açı-
dan birçok fayda sağladığı bilinen yoga ile çocukların yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için 
farkındalık geliştirmeleri, kendilerini incelemeleri ve keşfetmeleri hedefleniyor. 
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56. 
Oyun Sokağı 

Projesi - Örnekköy
(devam ediyor)

57. 
Yürünebilirlik Endeksi

 (tamamlandı) 

58. 
Çarşı - Kemalpaşa 
Caddesi Yenileme

(devam ediyor)

61. Cemal Gürsel 
Caddesi Yayalaştır-

ma Projesi
(devam ediyor)

59. 
Taziye Evi ve 
Kütüphane

(devam ediyor)

60. 
Karşıyaka Girişleri 

1,2,3
(devam ediyor)

Örnekköy Mahallesi, 7453 sokak üzerinde yer alan otopark alanının bir kısmının, mahallede ihtiyaç du-
yulan çocuk oyun alanı olarak düzenlenmesi üzerine olmuştur. Projesi hazırlanan oyun sokağı henüz 
uygulamaya geçmemiştir.

Projenin amacı Karşıyaka ilçesinin sokaklarının yürünebilirlik açısından uygunluğunun değerlendirilme-
sidir. Bu amaç doğrultusunda sokakların mekânsal özellikleri altı ana başlık altında incelenmiş ve 37 
sorudan oluşan sokak denetim aracıyla sokakların yürünebilirliği değerlendirilmiştir.

Kemal paşa caddesinin yapısal, bitkisel, elektrik ve altyapı projeleri hazırlanmış olup 2022 sona erme-
den hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Örnekköy Mahallesi, 25508 ada 1 parselde yer alan proje; bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaçları göze-
tilerek iki ayrı fonksiyonda tasarlanmıştır. Binada, mimarisiyle birbirinden tamamen bağımsız çalışabi-
lecek 80 kişilik taziye evi ve 100 kişilik kütüphane yer alacaktır. 1550 metrekarelik inşaat alanına sahip 
binanın zemin katında yer alacak taziye evinde, 80 kişiye yemek yapma kapasitesine sahip mutfak, 
idari ofisler, yemekhane ve iç bahçe birimleri yer alırken birinci kattaki kütüphanede ise grup çalışma 
alanı, seminer odası, toplantı odası ve teras birimleri bulunacaktır.

İlçeye girişlerin sağlandığı 3 farklı nokta ilçe sınırlarını belirtmek için; yelken objesi, Karşıyaka yazısı ve 
peyzaj düzenlemesiyle ön plana çıkartılcaktır. Düzenleme ilçenin Tersane, Örnekköy ve Mavişehir ma-
hallerinde yapılacaktır.

Yoğun ticari kullanıma sahip cadde üzerinde yaya hareketliliği arttırmak amacıyla caddenin en yo-
ğun kullanıldığı 20.00-00.00 saatleri arasında otopark ruhsatı bulunan araçlar dışında araç trafiğine 
kapatılmasına yönelik UKOME kararı onaylanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iklime dirençli sokak 
projesi kapsamında ele alınan Cemal Gürsel Caddesi Proje katkı sağlanmaktadır. Vatandaş tasarım 
bilimi veri üretme yöntemi alanda 2022 yılı içerisinde hayata geçirilecektir.
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62.
Sokak Senin Projeleri

(tamamlandı)

2021 yılı yaz ayları boyunca süren proje kapsamında 12 farklı mahallede belirli saat aralığında trafi-
ğe kapatılmış sokaklarda etkinlikler düzenlenmiştir. Düzenlenen müzik, dans gösterileri, çocuk oyunları, 
spor etkinlikleriyle her yaş grubuna hitap edilmeye çalışılan proje kapsamında sokakların araçlardan 
arındırıldığında nasıl birer yaşam alanına dönüştürülebileceği ile ilgili bir tecrübe yaşatılmak istenmiştir.

63.
Uluslararası Resim 

Çalıştayı
(tamamlandı)

18-22 Ekim tarihlerinde Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlenen Uluslararası Çalıştay’a KKTC Girne 
Belediyesi’nden 2 sanatçı, Türkiye’ den  8 sanatçı ve online olarak Viyana’ dan 2 sanatçı olmak üzere 
toplam 12 sanatçı katılmıştır. Sanatçılar Zühtü Işıl Meydanı içerisine  kurulan çalışma çadırlarında 5 gün 
boyunca saat 10:00 – 18:00 saatleri arasında halka açık resimlerini yapmışlardır. 22 Ekim 2021 tarihinde 
tamamlanan resimler Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Özel Müzesi Sergi Salonun da sergilenmiş ve kapanış 
kokteyli düzenlenmiştir.   

64. 3. Karşıyaka Kül-
tür ve Çevre Sem-

pozyumu (tamamlandı)

65. Sancar Maruflu 
Öykü ve Oyun Yaz-

ma Yarışması
(tamamlandı)

66.
Bekir Coşkun ve 

Pako Heykeli Açılışı
(tamamlandı)

67. Cihat Kora 
Kütüphanesi 
(tamamlandı)

68. Şiir Atölyesi 
Etkinlikleri 

(tamamlandı)

26-27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında 3.sü  düzenlenen sempozyum bilim, kültür, sanat ve edebiyat 
insanları tarafından sunulan bildiriler ile Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde düzenlenmiştir. Toplam 
37 bildirinin sunulduğu sempozyumun gelecek yıl kitabı hazırlanacaktır. 
Sempozyumda ayrıca  Dr. Erkan Daş’ın fotoğraf sergisi ve çini sanatçısı Ebru Camkıran’ın İzmir’in Taş 
çiçekleri isimli çini sergisi Bostanlı Sanat Galerisi’nde açılmıştır. 

‘Kent Öyküsünü, Sahne Kentini Arıyor’ konulu öykü ve oyun yarışmasına öykü dalında 58 başvuru, oyun 
yazma dalında 33 başvuru alınmıştır. Sonuçlar 15 Şubat 2022 yılında açıklanmıştır.

Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan Bekir Çoşkun ve Pako Heykeli Mavişehir de bulunan Bekir 
Çoşkun parkına konulmuştur. 23 Eylül 2021 tarihinde Uğur Dündar’ın da katılımıyla açılışı gerçekleşti-
rilmiştir.

15 Haziran 2021 tarihinde resmi  açılışı yapılan Cihat Kora Kütüphanesi bağış ve satın alınma yoluyla  
toplam 3500 adet kitap ile hizmet vermektedir. 2021 yılı içerisinde kütüphane toplam üye sayısı 667 
olmuştur. Açıldığı günden bu yana 2021 yılında toplam 6000 kullanıcı sayısı ve 2980 ödünç verilen kitap 
sayısına ulaşmıştır.

Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi 2003 yılından bu yana aralıksız 17 yıldır devam etmektedir. Şair yazar 
Veysel Çolak’ın yönettiği atölyede anadilimiz Türkçe ve şiir sanatı üzerine eğitim yapılmaktadır. Bugüne 
kadar Şiir Atölyesi pandemi nedeni ile 18 Eylül 2021 tarihine online olarak çalışmalarına devam etmiştir. 
18 Eylül 2021 tarihinden itibaren her cumartesi Çarşı Kültür Merkezinde toplam 15 şiir atölyesi çalışması 
yapılmıştır. Ekim-Kasım-Aralık aylarında Şiir Etkinliği düzenlemişlerdir. 
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69. Kitap Basım
(tamamlandı)

KARŞIYAKA HEYKELLERİ-Karşıyaka sınırları içinde yer alan tüm heykellerin fotoğraflarının bulunduğu 
kitap Fotoğraf Sanatçısı Can Yücel tarafından hazırlanmış ve 1500 adet basım yapılmıştır. KARŞIYAKA 
3. KÜLTÜR VE ÇEVRE SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI- 24-25-26 Kasım 2021 tarihlerinde Bostanlı 
Sanat Merkezinde düzenlenmiştir. 200 adet bastırılmıştır. KARŞIYAKA FOTOĞRAF KATALOĞU 2020-Fo-
toğraf Sanatçımız Can Yücel’in 2020 yılı içerisinde Karşıyaka’nın izlenimlerini sunan fotoğraflarından 
oluşan albümü 1000 adet olarak bastırılmıştır.

70. Kitap Kulübü 
Etkinliği

(tamamlandı)

71. Güzel Sanatlara 
Hazırlık Kursu
 (tamamlandı) 

72. 
Yazarlık Kursu

(tamamlandı)

73. Aktif Okuma 
Kursu

(tamamlandı)

74. ‘Sağlık Emekçi-
lerine Saygı Anıtı’ 

Açılışı
(tamamlandı)

Funda Sakaoğlu tarafından Cihat Kora Kütüphanesinde öğrenciler için (ortaokul-lise)  Aktif Okuma 
Kursu başlatılmıştır. Ekim 2021 tarihinde başlayan kursa toplam 14 lise öğrencisi, 12 ortaokul öğrencisi 
katılım sağlamaktadır.

Moderatör Funda Sakoğlu tarafından ayda iki kez yapılan ‘Her Kitap Bir Dünya Yeniden Keşfedelim’ adlı 
kitap kulübü etkinliği Çarşı Kültür Merkezi içi Behçet Akal Kitap Kulübünde kitap severlerin katılımıyla 
gerçekleşmekteydi. Pandemi nedeniyle kitap kulübü etkinlikleri 18 Eylül 2021 tarihine kadar online olarak 
her ay 2 etkinlikle Eylül ayından itibaren yüz yüze devam etmiştir. 

Diorama Sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ve Ressam ve Heykeltıraş Sevde Hallaç tarafından Bostanlı Güzel 
Sanatlar Parkında yer alan Celal Yetkin Resim Atölyesin de her hafta cumartesi günleri yapılmaktadır. 
Kursa 17 öğrenci katılım sağlamaktadır.

Yazar Haluk Işık tarafından Veli Lök - Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesinde her yaştan katılımcıya açık, 
ücretsiz yazarlık kursu verilmektedir. Her hafta Pazartesi günleri yapılan kursa toplam 17 kişi katılım 
sağlamaktadır.

Bostanlı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı içerisine Covid-19 salgınında ön cephede mücadele eden ve 
hayatını kaybeden 387 sağlık çalışanının anısına bir anıt yapıldı. Sağlık emekçilerinin pandemi ile mü-
cadelesini tasvir eden Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı’nın açılışı 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen tören 
ile gerçekleştirildi.
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75. Veli Lök – Rasime
Şeyhoğlu 

Kütüphanesi
(tamamlandı)

Toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak ve edebi eserlere erişimi kolaylaştırmak için  
Demirköprü Mahallesinde yaptırılan Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi, 1 Eylül 2021 günü törenle 
hizmete açılmıştır. Kütüphanemizde toplam 2715 kayıtlı kitap bulunmaktadır. Toplam üye sayısı 280, 
ödünç verilen kitap sayısı 720 ve toplam kullanıcı sayısı 650 kişidir. 

77. Beden Perküsyon
ve Ritim Atölyesi

Eğitim Projesi 
(tamamlandı)

76.
Yaşar Aksoy Kitaplığı 

(tamamlandı)

78. Çim Konserleri
(tamamlandı)

79.
Bostanlı Dere Kenarı 
2. Etap Bisiklet Yolu

(tamamlandı)

80. Karşıyaka Oyun
Macera Parkı

(tamamlandı)

81. 6091/1 Sk Parkı
(tamamlandı)

Beden perküsyon ve ritim atölyesi projemiz
**3 adet proje beld. anaokulu öğrencileri ile gerceklesti katilim toplam 150  kişi
**3 adet  Proje halka açık  gerçekleşti katılım sayısı 420 kisi
Toplam:570 kişi

Çim konserlerimiz 5 ayrı alanda yapıldı.
Toplam katılımcı sayısı:1600 kişi

Ekiplerimizce Cengiz Topel Parkı içerisinde 260m bisiklet yolu ve 245m yürüyüş yolu inşa edilmiştir.

2650 m² alana kurulu Macera Parkı içerisinde Zipline, İki katlı İp Oyunu, Çocuk Tırmanma Duvarı ve 
Kader Atlayışı gibi oyuncaklar mevcuttur. 

Kendi personelimiz ve imkanlarımızla yapılmış olan 890m² alana sahip parkta, çocuk oyun alanı mev-
cuttur.

Bahçelievler Mahalle sakinleri kendi aralarında imza ve kitap toplayarak belediyemize mahallelerinde 
kitaplık açılması talebinde bulunmuşlardır. Onların talepleri doğrultusunda Gazeteci Yazar Yaşar Ak-
soy’un adını taşıyan kitaplık 19 Ağustos 2021 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Kitaplıkta toplam 3385 adet kitap bulunmaktadır. Kitaplıkta ödünç verilen kitap sayısı 240, kullanıcı 
sayısı ise 300 kişidir.
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82. 6436/5 Sk. Yeşil 
Alan Düzenlemesi

(tamamlandı)
Ekiplerimizce Yalı Mahallesi 436/5 Sokak Parkı tamamlanmıştır. 

83. İmbatlı Meydan 
Düzenlemesi
(tamamlandı)

84. Konteynır Park 
Ağaçlandırma Alanı

 (tamamlandı) 

85. 
Semra Aksu 

Atletizm Parkı
(devam ediyor)

86. Emirhan Parkı
(tamamlandı)

87. 
7490/4 Sk. Parkı

(tamamlandı)

Cumhuriyet Mahallesi 6712/3 Sokakta 400m² alana inşa edilmiştir. Ekiplerimizce 160m² alana kauçuk 
döşenerek çocuk oyun alanı oluşturulmuştur. Yenileme kapsamında 120m² idare malı yol bordürü, 125m² 
idare malı çim bordürü, 140m² idare malı parke, 185m² idare malı beton, 0,4 ton inşaat demiri ve 60m² 
kalıp kullanılmıştır.

Meydan toplam 395m² olarak tasarlanmış olup, Mustafa Kemal Atatürk yaşarken yapılan nadir büst-
lerinden birisi bu alanda bulunmaktadır. 98m² yeşil alan bulunmaktadır. Yenileme kapsamında 70m² 
idare malı yol bordürü, 50m² idare malı tuğla bordür, 350m² idare malı beton, 310 m² idare malı wash-
beton, 20m² idare malı taban tuğlası, 30m² idare malı pres tuğladan duvar, 1,30 ton beton kullanılmıştır.

Alan içerisine ekiplerimizce  95 adet ağaç dikilmiştir.

15 dönümlük alan içerisinde 5 adet 400 metrelik kulvar,uzun atlama ve 3 adım atlama pisti, ısınma 
parkuru, spor aletleri, tirübinler, oturma alanları, heykel ve küçük bir meydan yer alacaktır.

Bostanlı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı içerisine Covid-19 salgınında ön cephede mücadele eden ve 
hayatını kaybeden 387 sağlık çalışanının anısına bir anıt yapıldı. Sağlık emekçilerinin pandemi ile mü-
cadelesini tasvir eden Sağlık Emekçilerine Saygı Anıtı’nın açılışı 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen tören 
ile gerçekleştirildi.
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88. 6718 Sk.
Ağaçlandırma Alanı

(tamamlandı)
Alana 220 adet ağaç dikilmiştir.

90. 6220 Sk. Otopark
Ağaçlandırma Alanı

(tamamlandı)

89. Nevzat
Çobanoğlu Parkı 

(tamamlandı)

91. Bahçeşehir Koleji
Yanı Ağaçlandırma

Alanı
(tamamlandı)

92. Katlı Pazaryeri
Otopark Ağaçlan-

dırma Alanı
(tamamlandı)

93. Yeni Girne Bul.
Girişi Peyzaj
Düzenlemesi
(tamamlandı)

94. 6753/2 Sk
Ağaçlandırma Alanı

(tamamlandı)

15 Adet ağaç dikimi yapılmıştır.

Bölgeye ekiplerimizce 150 adet ağaç dikimi yapılmıştır.

Bölgeye ekiplerimizce 46 adet ağaç dikimi yapılmıştır. 

Ekiplerimiz tarafında 585m² alanda Peyzaj Düzenlemesi yapılmıştır. 

765 adet fıstık çamı dikilmiştir.

Toplam alan 3550m² olup, alanda çocuk oyun parkı, açık hava spor aletleri ve asfalt yürüyüş parkuru 
mevcuttur. Ayrıca söz konusu alana 5.4m² çapında 13 fıskiyeli kuru havuz yapılmıştır.
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95. Romanya Dostluk 
Barış Ağaçlandırma 

Alanı
(tamamlandı)

288 adet ağaç dikimi yapılmıştır.

96. 
3. Yaş Üniversitesi

(tamamlandı)

97. Evde Sağlık Des-
tek Merkezi
 (tamamlandı) 

98. 
Dijital Torun Projesi

(tamamlandı)

99. Dijital Finans 
Okuryazarlığı

(tamamlandı)

100. 
Ev Ödevleri Projesi

(tamamlandı)

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi olarak Habitat Derneği işbirliği ile düzenlediğimiz 60 yaş üstü 
yaş almışlarımız için düzenlediğimiz ‘’Dijital Finansal Okuryazarlık’’ eğitimlerimiz 8 Ekim 2021 tarihinde 
İsmail Hakkı TONGUÇ Gençlik ve Eğitim Merkezi(KARGEM)de başladı. 8 Ekim tarihinden bu yana her 
vatandaşımızın kolayca eğitimlere katılması adına Karşıyaka’mızın farklı mahallelerine yakın kültür mer-
kezlerinde eğitimlerimiz gerçekleştirildi. Eğitimlerimize toplamda 60 yaş üzeri 180 vatandaşımız katılım 
sağladı.

3. Yaş Üniversitesi Karşıyaka Belediyesi’ nin Ege Geriatri Derneği destekleriyle yürüteceği bir sosyal 
sorumluluk projesidir. 60 yaş ve üzeri bireylere eğitim ve öğretim veren, aktif yaşlanmayı ve hayat boyu 
öğrenmeyi destekleyen, Türkiye’nin yerel yönetimlerce kurulan ilk üçüncü yaş üniversitesidir. Bu projede 
yer alan yaş almış bireylerimize ders veren gönüllü öğretim üyelerimiz ve yürütücü ekibimiz bu hizmeti 
gönüllü olarak vermektedir.

Hasta ve hasta yakınlarına psikososyal destek, motivasyonel görüşmeler yapılmaktadır.
Evde ve kurumda ileri yaştaki danışanlara psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır. Yakınlarını kaybe-
den bireylere yönelik yas sürecinde psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) İzmir Şubesi tarafından COVID-19 pandemi döneminde derneğin has-
taları, hasta yakınları ve 60 yaş üstü üyelerine sosyal ve psikolojik destek olmak amacıyla “Dijital Torun” 
projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 20’den fazla hasta ve hasta yakını ile düzenli görüntülü ve 
sesli görüşmeler düzenlendi, 23 adet performans videosu hazırlandı.

27 Eylül 2021 tarihinde başlayan projemiz hafta içi 15.00-18.00 saatlari arasında Matematik, tükçe, 
sosyal bilgiler, fen bilgisi coğrafya, tarih, biyoloji olmak üzere tüm branşlarda öğrencilere ödevlerini 
yapmalarında destek olunmaktadır.
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101. Kurslar
(tamamlandı)

Belediye bünyesinde farklı yaş katagori ve branşlarda kurslar verilmektedir.

103. 
Sağlıklı Yaş Alma

(devam ediyor)

102. Eski Bisikletini 
İyiliğe Dönüştür 

(devam ediyor)

104. Sportif Yetenek 
Ölçüm ve Spora 

Yönlendirme
(devam ediyor)

105. Yeraltı-Yerüstü        
Çöp Konteyneri 

Planlaması
(tamamlandı)

106. MaviBahçe 
Karşısı Otopark

(tamamlandı)

107. Şantiye Tesisle-
rinde Atık Toplama 

Alanı Yapımı
(tamamlandı)

Ağustos 2021’den itibaren yürüttüğümüz bu projede 60 yaş üstü vatandaşlarımızın alanında uzman 
antrenörler ile birlikte spor yaparak sağlıklı kalması amaçlanmaktadır. Yaz ayı boyunca Ahmet Taner 
Kışlalı Rekreasyon alanında gerçekleştirilen dersler, kış döneminde üç farklı spor salonumuzda hafta 
içleri devam etmektedir.

Spor İşleri Müdürlüğümüze bağlı uzman spor eğitmenlerimiz eşliğinde ücretsiz yapılacak sportif testler-
le 16 farklı performans ve yetenek ölçümü gerçekleştiriyoruz. Sportif ölçümler sonrası 8-10 yaş aralığın-
daki çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek uygun spor branşına yönlenmesine katkı sağlayıp, sporu 
sevdirmeyi ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi aynı zamanda Türk Sporuna yetenekli çocuklarımızı kazan-
dırmayı hedefliyoruz.

Sistemi ilçemizde yaygınlaştırmak adına 2021 yılında 5000 litrelik 50 adet yeraltı çöp konteyneri ve 
2022 yılında da 5000 litre kapasiteli 75 adet yeraltı çöp konteyneri ihale edilerek alınmış ve uygun nok-
talara koyularak aktif hale getirilmesi sağlanması planlanmıştır.

MaviBahçe karşısı otopark yapımı tamamlandı.

Çevre Müdürlüğü atık toplama alanı için 780 m2 çelik konstrüksiyon çatı kaplaması ile hangar yapılması 
işidir.

Ağustos 2021’den itibaren yürüttüğümüz “Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür” projesi ile halkımızın kullanma-
dığı eski bisikletleri toplayıp Bisan firmasının tesisinde onları yenileyerek maddi durumu yeterli olmayan 
ailelerin çocuklarına ulaştırmayı hedefliyoruz.  Bu süreçte firma tarafından 10 adet bisiklet 2021 yılında 
yenilenerek elimize ulaştı, 16 adet bisiklet ise 20 Nisan 2022’de teslim edilecektir. 26 Bisikletin maddi 
durumu yetersiz ailelerin çocuklarına teslimi 23 Nisan Çocuk Spor Şenliği’nde planlanmıştır. Hali hazırda 
29 Adet bisiklet de onarılmak üzere yeniden Bisan firmasına gönderildi.
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108. Verimli Binalar 
Şehir Ortaklıkları

(devam ediyor)

109. Covenant of 
Mayors Peer Lear-
ning Programme 

(devam ediyor)

110. Can Dost Sahip-
lendirme Standı

(tamamlandı)

111. Orman Yangı-
nında Zarar Gören 
Hayvanlara Destek

(tamamlandı)

112. Roma Köpek 
Parkı

(tamamlandı)

113. Satın Alma, 
Sahiplen

(tamamlandı)

Belediyemiz , eşleştirme programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri olan Mos-
tar Belediyesi eşleşmiştir. 2022’nin ortasına kadar sürecek olan bu eşleştirme programı aracılığıyla, 
personelimizi enerji verimli binalar alanında kapasitelerini geliştirmelerine, yenilikçi uygulamaları keş-
fetmetlerine ve başarılı önlemleri uygulamalarına yardımcı olacak, teknik ve süreçle ilgili beceriler ka-
zanacaklar.

Programa kabul edilen tüm yerel yönetimler süreçte hem menti (Rehberlik alan) hem de mentör ( Reh-
berlik Eden )olarak yer alacaklardır. Belediyemiz Romanya’nın Bükreş kenti ile Çek Cumhuriyeti’nin Prag 
kentinden 1 sene boyunca mentörlük hizmeti alacaktır. Hazırlık toplantıları, çalışma ziyaretleri, izleme 
ve değerlendirme faaliyetleri yapılacaktır. Belediyemiz, bir senenin sonunda elde ettiği kazanımları bu 
defa başka bir kente rehberlik etmek için kullanacaktır. Bu kapsamda Belediyemiz, bir sene boyunca 
Portekiz’in Setubal Kentine iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında rehberlik edecektir.

04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde hayvan severlerle birlikte sahil şeridinde afiş-broşür ve 
dışkı poşeti dağıtımı yapılmış, Karşıyaka Çarşı girişinde Can Dost Sahiplendirme Standı kurularak Can 
Dostlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması sağlanmıştır.

Bodrum-Marmariste çıkan orman yangınlarında; bölgeye bir ekip kurarak, 3 veteriner hekim, 1 sağlık 
teknikeri ve 2 tane de işçi personel ve gerekli olabilecek tıbbi malzemelerle giderek yangında zarar 
gören hayvanların tedavisini ve kısırlaştırma operasyonu yapıldı.

Roma adlı köpek, Karşıyaka sahilinde sahibi tarafından dolaştırılırken, balıkçıların kontrolsüzce bıraktığı 
misina ve olta iğnesini yutarak hayatını kaybetti. Roma’nın feci ölümü sadece sahibi Osman Kırkyaşa-
roğlu’nu değil, bütün hayvanseverleri çok üzdü. Karşıyaka Belediyesi, Roma’nın adını Alaybey Mahalle-
si’ndeki köpek parkına verdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde parkta tören gerçekleştirildi. Törende 
Belediye Veteriner Hekimler Derneği tarafından can dostlar için yaptığı çalışmalar ve projeleri nedeni 
ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a Yılın Belediye Başkanı ödülü verildi.

Karşıyaka Belediyesi ve HAYTAP, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla can dostların ya-
şam haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ortak etkinlikler gerçekleştirdi. Muhtar-
ları ziyaret eden Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, HAYTAP İzmir Temsilcisi 
Meral Örüç ve hayvanseverler, mahallelerde can dostlar ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar ve yapılması 
gerekenlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra da Karşıyaka sahilinde bilgilendirme çalış-
maları yapıldı. Kedi ve köpeklerini gezdiren Karşıyakalılara dışkı poşetleri hediye edilerek, ‘temiz çevre, 
temiz can dostu’ mesajları da verildi.
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114. Kedi Sahiplendir-
me Standı
(tamamlandı)

05-09/EKİM 2021 tarihlerinde Karşıyaka Çarşı Girişinde Kedi Sahiplendirme Standı kuruldu. HAYTAP ile 
işbirliği içerisinde “Dünya Hayvanları Koruma Haftası” sebebiyle açtığımız Kedi Sahiplendirme ve Bilgi-
lendirme Standı 1 hafta Karşıyaka Çarşı Girişinde çalışmalarını sürdürdü.

116. 
Kedi ve Köpeklerde 

İlk Yardım
(tamamlandı)

115. Sahipli Hayvan-
lara Yönelik Çalış-

malara 
(tamamlandı)

117. Yerel Hayvan 
Koruma Görevlisi 

Eğitimi
(tamamlandı)

119. Mekansal Strateji 
ve Ekolojik Koridor

(tamamlandı)

118. Sokak Hayvanla-
rı Çalışmaları
(devam ediyor)

120. Kentsel Dönü-
şüm Çalıştayı ve Ör-
nek Alan Çalışması

(tamamlandı)

“Kedi ve Köpeklerde İlk Yardım” konu başlıklarında Eğitim Semineri programı yapılmıştır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde İzmir’de yıl içinde toplam 
3 eğitim düzenleyen tek belediyeyiz.

Karşıyaka bütünü doğal, arkeolojik, tarım, mera, orman ve ağaçlandırılacak alanları kapsayan kuzey 
bölgesi ile Yerleşik Kent Merkezini bütünleştiren Mekansal Strateji ve Ekolojik koridor oluşturma çalış-
maları

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yaptığımız çalışmalar ile; 2021 yılında, 6115 adet kedi 
ve köpek sokaklardan toplanarak kısırlaştırılmış, aşılanıp alındıkları adrese bırakılmıştır. 

Kentsel Dönüşüm-Yenileme çalıştayı ve bu doğrultuda yapılaşmış kent dokusunda yenilenme analizle-
ri-örnek alan çalışması.

İlçemiz sınırları içerisinde hayvan sahipleriyle görüşülerek gerek beslemeleri gerek sokakta dolaştırırken 
uyması gereken kurallar veteriner zabıta ekibimizce aktarılmakta olup, konu ile ilgili hayvan sahiplerinin 
uyması gereken kurallar adlı broşürlerimizi dağıtımı yapılmıştır.
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121. Karşıyaka Kent-
sel Hareketlilik Plan 

Çalışması
(tamamlandı)

122. Yaya Köprüsü 
Çalışması  

(devam ediyor)

Mevcut plan uygulamalarına paralel, kent merkezindeki motorlu araç trafiğini azaltacak yürümeyi ya-
şam kalitesine dönüştürecek, Karşıyakanın sürdürülebilirliğini ve herkesin erişilebilirliğini, doğayla den-
geli , enerji tüketiminin azaldığı, kamusal alanları arttıran, yaya, bisiklet alanlarının planlanması. 

Bostanlı Ahırköy Deresi üzerine 7 metre uzunluğunda yaya köprüsü yapılmıştır.

115

117

44

Ek 1. Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi  

(tamamlandı)

Ek 2. SECAP 2021 
Azaltım ve Uyum 

Çalıştayı 
(tamamlandı)

Ek 3. Organik 
Atıklar Doğaya 

Dönsün Çalıştayı 
(tamamlandı)

Ek 4. Metal Atıklarını 
Topla Getir, 

Bisikletini Götür
(tamamlandı)

Ek 5. Geri 
Dönüşümde Fark 
Yaratan Siteler

(tamamlandı)

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onaylı Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu ve Sıfır 
Atık Belgesi alındı.

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üniversiteler,İBB ilgili daire başkanlıkları ve sivil toplum 
örgütlerinin katıldığı “SECAP 2021 Azaltım ve Uyum Çalıştayı” düzenlendi. 

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üniversiteler,İBB ilgili daire başkanlıkları,konu ile ilgili iyi 
uygulama örnekleri olan diğer belediyeler ve  sivil toplum örgütlerinin katıldığı “Organik Atıklar Doğaya 
Dönsün Çalıştayı” düzenlendi. 

8-12-16 Yaş grubu çocukları kapsayan “Metal Atıklarını Topla Getir, Bisikletini Götür” kampanyası dü-
zenlendi. 

“Geri Dönüşümde Fark Yaratan Siteler” yarışması ile en çok geri dönüşüm atığı toplayan sitelere ödüller 
verildi. 
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123. Vatandaş 
Tasarım Bilimi
(devam ediyor)

124. Latife Hanım 
Köşkü Restorasyonu

(devam ediyor)

126. Can Dostlar
(devam ediyor)

127. Pilot Okullarda 
Öğretmen Eğitimleri

(devam ediyor)

128. Engelsiz İşyeri 
Teşvik Ödülleri

(devam ediyor)

125. Şehrini Keşfet 
Projesi

(tamamlandı)

Katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında kamusal alanların tasarlanmasında ve dönüşümde vatan-
daşın sürece etkin bir şekilde dahil olduğu proje yönetim metodudur. 

İzmir depremi sonucunda hasar gören latife hanım köşkü restore edilerek yeniden hizmete açılacaktır.

Sahipsiz Can Dostlarımızın sağlık kontrollerini ve aşılanmalarını yapıyor, kısırlaştırmalarının ardından 
küpeleyerek doğal yaşam ortamlarına iade ediyoruz.

Karşıyaka Belediyesine bağlı; Anaokullarında görev yapmakta olan öğretmenlere; çocuk hakları, çocuk 
istismarını önleyici bilgiler ile ilgli eğitici eğitimi verilmesi; ayrıca, yine belediyemiz bünyesinde KARGEM 
ve Ödev Evlerinde görev yapan eğitimenlere de; şiddet, akran zorbalığı, cinsel istismar, hak bilinci ve 
farklılıklara saygı konularında eğitimler düzenlenmesi planlanmıştır. 

Proje kapsamında;engelli personel çalıştıran, engelli personel çalışma koşullarını en iyi şekilde sağla-
yan, engelli bireylerin kullanımına uygun mekan düzenlemesi yapan işletmelere belediye adına plaket 
verilmesi tasarlanmıştır. 

Karşıyaka kent vizyonu geliştirme birimi, sağlıklı kent vizyonu çerçevesinde ele alınan yürünebilik konu 
başlığı kapsamında şehrini keşfet projesi geliştirilmiştir. Toplam sahada ve masa başında toplam 4 
atölyede gerçekleştirilerek bostanlı mahallesinde yürünebilirliği arttırmak için çalışmalar yürütülmüştür. 
Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleşen atölyelerde vatandaş ve stk katılımı önemsenmiştir. 

129. Engelli Çocuk-
lara Yönelik Park 

Ekipmanları 
(devam ediyor)

Belediyemiz tarafından yapılmış olan ya da yapılması planlanan çocuk parklarına engelli çocuklar için 
tüm yaş ve engel türlerini kapsayan oyun ünitelerinin yapılması planlanmaktadır. 
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131. Hak Temelli 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Seminerleri

(tamamlandı)

130. Çocuklara Yö-
nelik Drama Çalış-

maları
(devam ediyor)

132. Erken Yaşta 
Evlililiği Önleme ve 

Cinsel Sağlık Eğitimi 
(devam ediyor)

134. 
E-İmar

(tamamlandı)

133. Dijitalleşmeyle 
Mevcut Yazılımların 

Entegrasyonu
(devam ediyor)

135. 
E-Evlendirme
(devam ediyor)

Belediye personellerimiz tarafından tarafından online Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitim seminerleri 
planlanmaktadır. 

Örnekköy’de bulunan okullarda yapılan öğretmen görüşmeleri ile erken yaşta evliliğin, çocukların oku-
la devamını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Sağlık ve eğitim hakkından yola çıkarak 15-18 yaş 
aralığındaki gençlere yönelik; erken yaşta evliliğin önlenmesi ve cinsel sağlık eğitimi planlanmaktadır.

Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde Meri İmar Planları vatandaşla paylaşılmış olup; planlara ilişkin kısıtlama 
getirilen alanlar da (Düzenleme Sahaları, Kentsel Dönüşüm Alanları, Plan İptal Bölgeleri vb.) vatandaşı 
bilgilendirmek amacıyla uygulama içerisine eklenmiştir.

Belediyemizin dijitalleşmeyle süreçlerimizin mevcut yazılımların entegrasyonuna devam edilmektedir.

Online evlendirme randevu talep sistemi oluşturuldu.

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara “hak” kavramını pekiştirmek; haklarını öğrenme, koruma ve 
geliştirme, hak ihlallerine karşı neler yapabilecekleri hakkında bilgi edinme, başkalarının hakkına saygılı 
olma ve korumaya yönelik çalışmalar planlanmaktadır. 

İnsan (People)

Barış (Peace)
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136. Düşük Emisyon 
Bölgesi-Çöpsüz Ya-

şam Mahallesi
(devam ediyor)

137. 
Şemikler Alt Geçit 
Yürüyen Merdiven 

(devam ediyor)

139. İklim Değişikli-
ğiyle İlgili Farkındalık 

Çalışmaları
(devam ediyor)

140. Belediye Binaları 
ve Araçlarının Tüke-
timlerinin İzlenmesi

(devam ediyor)

141. Yerel Eşitlik 
Eylem Planı
(devam ediyor)

138. Belediyeler 
Buluşması

(devam ediyor)

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi- İzdoğa A.Ş, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Evreka A.Ş. 
paydaşlığında “Düşük Emisyon Bölgesi-Çöpsüz Yaşam Mahallesi” projesi başlatılmıştır.
Bu proje ile, Yalı Mahallesi’nde atıkların kaynağında ayrılması, geri dönüşüme kazandırılması ile doğal 
kaynakların korunması konusunda farkındalık ve bilinçlendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

Şemikler alt geçit yürüyen merdiven çalışmaları devam etmektedir.

İklim değişikliğiyle mücadelede,  davranış değişiklikleri önemli yer tutmaktadır. Bugün gelinen süreçte,  
insan faaliyetleri iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu gerçeklikten yola çıkarak eğitim 
faaliyetlerini önemsemekteyiz. Belediyemize bağlı anaokulları ve dershaneler olmak üzere, çalışanla-
rımıza İklim Değişikliğiyle Mücadale konularında eğitim çalışmalarına başladık ve bu çalışmaları daha 
geniş kitlelere yaygınlaştırmayı, farkındalık oluşturarak davranış  değişiklliği yaratmayı  hedeflemek-
teyiz..

Mevcut binalarımızın su, enerji ve yakıt tüketimlerini düzenli olarka izlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca belediye 
araçlarındaki akaryakıt tüketimleri de düzenli olarak izlenecektir. Bu sayede enerji, su ve yakıt verimli-
likleri sağlanması hedeflenmektedir.

YEEP’ler toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak; 
özellikle kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına katılımını arttırıcı, gün-
delik yaşam koşullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemeyi ve bu strateji-
lerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmeyi amaçlar. Karşıyaka Belediyesi YEEP 
da, yapılan ön hazırlıklar sonrasında iç ve dış paydaşlar ile üzerinde çalışılarak Mart ayında Belediye 
Meclisi’nin onayına sunulmuştur. YEEP’nın hazırlık ve uygulamaya geçilmesi süreçleri devam etmektedir. 

Belediyemiz önderliğinde oluşturulan Bodrum, Ceyhan, Nilüfer, Kadıköy, Şişli, Tepebaşı  Belediyelerinin 
katılımıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması gerçekleştirilmiştir. Bu birlikte-
liğin oluşturulmasında amaç, belediyelerde iklim değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda tecrübelerden 
faydalanmak, yol haritası belirlemek güç birliği yapmaktır. Bu kapsamda ilk çalıştay 25 Şubat 2022’de 
Karşıyaka Belediyesinin ev sahipliğinde yapılmış paydaş belediyelerin tümü katılım göstermiş ve yapılan 
çalışmalar paylaşılmıştır. 2. Toplantı mayıs ayında yapılacaktır.

142. 30. Uluslarara-
sı Karşıyaka Çocuk 

Festivali 2022
(tamamlandı)

Bu yıl 30’uncusu düzenlediğimiz Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali bu yılda 7 ülkeden toplam 104 
çocuk ve 33 yetişkinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Konuk gruplarımız Karşıyaka’ nın çeşitli yerlerinde 19-
20-21-22-23 Nisan tarihlerinde gösterileri ile ilçemizde festival rüzgarı estirmişlerdir.
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144. 
Kent Ormanı
(devam ediyor)

143. Uluslararası 
Karşıyaka Duvar 
Resmi Çalıştayı

(devam ediyor)

145. 
Mavibahçe Kreş 
Bostan Projesi 
(devam ediyor)

147. 
6238/3 Sokak Parkı

(devam ediyor)

146. 
Boccia Pisti
(devam ediyor)

148. 
Miyawaki Ormanı

(devam ediyor)

Mustafa Kemal Mahallesinde 230 dönümlük alanın 55 dönümlük kısmında 2481 adet ağaç dikilmiştir

Kreş yönetimi talebi ile çocukların kullanımına uygun bostan alanları yapılmaktadır.

Vatandaşın talepleri doğrultunda alanda sert zemin, oturma elemanları, havuz, yeşil alan ve çocuk 
oyun aletleri yapılmaktadır.

Güzel Sanatlar Parkı içerisine 2 adet saha yapılacaktır.

Mavişehir Mahallesinde 630 metrekarelik alana 10 türde 1150 adet fidan dikimi yapılmıştır.

İlçemizde bu yıl ilk defa yapılacak olan çalıştayda 8 duvar da 8 ayrı sanatçı resim çalışması uygulaya-
caktır. 9-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak olan çalıştayın büyük ilgi göreceği beklenmektedir.
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149. Örnekköy Ma-
halle Merkezi Bahçe

Düzenlemesi
(devam ediyor)

150. 
Pump Truck
(devam ediyor)

152. 6753/2 sokak
Yürüyüş Yolu
(devam ediyor)

153. 6818 Sokak Yü-
rüyüş Yolu

(devam ediyor)

154. Karşıyaka Bü-
tünü Analitik Etüt
Çalışmaları(devam

ediyor)

151. Semra Aksu
Atletizm Parkı Yanı 

Bisiklet Yolu
(devam ediyor)

Gelen talepler doğrultunda alan kullanıma uygun hale getirilmektedir.

Yalı Mahallesi İdil Biret Caddesinde 240 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde tek parkurdan olu-
şuyor.

Ekiplerimizce 6753/2 Sokak Yürüyüş yolu yapımına devam edilmektedir. 

Ekiplerimizce 6818 Sokak Yürüyüş yolu yapımına devam edilmektedir. 

Bölgede yapılacak planlama çalışmalarına altlık oluşturmak amacı çalışmalara devam edilmektedir. 

Mavişehir Mahallesinde 430 metre uzunluğunda atletizm parkı yanına bisiklet yolu yapılmaktadır. 

150

151
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Ek 1. İklim Değişikliği 
Müdürlüğü Kuruldu 

(tamamlandı)
İklim Değişikliği Müdürlüğü kuruldu.



2
0
2
2

Proje Adı Proje Açıklaması SKA 5P ESG

Ek 2. Sağlık ve İklim 
Değişikliği 
Komisyonu 

(tamamalandı)

Ek 3. 
SECAP İç ve Dış Paydaşla-
rından Karşıyaka Yerel İklim 

Koordinasyon Kurulu
(tamamlandı)

Ek 5. Tarım Politika-
ları ve Kentsel Tarım 

Paneli
(tamamlandı)

Ek 6. Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları, Karbon 

Ayak İzi ve Su Ayak İzi 
Eğitimi

(tamamlandı)

Ek 7. Sera Gazı Envan-
teri ve Azaltım Planları, 
Başkanlar Sözleşmesi 

(tamamlandı)

Ek 8. Binalarda Enerji 
Verimliliği  Paneli

 (tamamlandı)

Ek 4. 
İklim Değişikliği 

Eğitimi 
(tamamlandı)

Çevre ve Sağlık Komisyonunun ismi Çevre, Sağlık ve İklim Değişikliği Komisyonu olarak değiştirildi. 

SECAP İç ve Dış Paydaşlarından Karşıyaka Yerel İklim Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.  

Üniversiteler ile «Tarım Politikaları ve Kentsel Tarım» paneli gerçekleştirildi.  

Prof. Dr. Canan Madran tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Karbon Ayak İzi ve Su Ayak izi 
hakkında kurum içi bilgilendirme eğitimi yapıldı.   

SECAP 2021 , Sera Gazı Envanteri ve Azaltım Planları, Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) veri 
tabanına yüklenildi ve JRC (Joint Research Center) (Proje başvuruları için) tarafından onaylandı. 

Avrupa Komisyonu çağrılarından iki ayrı birlikte öğrenme programı içindeyiz. Birisi Yenilebilir Enerji Kay-
nakları Uygulamaları, diğeri Binalarda Enerji Verimliliği programları Enerji Cities Yürütücülüğünde Bi-
nalarda enerji Verimliliği konusunda Bosna Hersek in Mostar şehriyle eşleştirilmiştik. Mayıs ayı başında 
Mostar daki uygulamaları yerinde gördük.

17 Mayısta Meslek Odalarımızın desteği ile «Binalarda Enerji Verimliliği  Paneli» gerçekleştirdik. 

Anaokulu Öğretmenlerine İklim Değişikliği eğitimi gerçekleşti. Anaokulu öğretmenleri ile birlikte anao-
kulu öğrencilerine İklim Değişikliği Eğitimi verildi. 

Projeler ve Uygulamalar

149

152

154
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13 Proje
%7.69

19 Proje
%11.24

13 Proje
%7.69

6 Proje
%3.55

57 Proje
%33.72

8 Proje
%4.73

57 Proje
%33.72

6 Proje
%3.55

31 Proje
%18.34

SKA Sonuç Tablosu
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31 Proje
%18.34

* Karşıyaka Belediyesi’nin ağırlıklı olarak katkı sağladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’dir.

40 Proje
%23.66

49 Proje
%28.99

34 Proje
%20.11

9 Proje
%5.32

24 Proje
%14.20

89 Proje
%52.66

7 Proje
%4.14

47 Proje
%27.81
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5P Sonuç Tablosu

115 Proje
%68.04

Refah

Prosperity

İnsan

91 Proje
%53.84

People

76 Proje
%44.97

Gezegen

Planet

21 Proje
%12.42

Barış

Peace

42 Proje
%24.85

Ortaklık

Partnership

1
6
9
P
R
O
J
E
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ESG Sonuç Tablosu

130 Proje
%76.92

Sosyal

Social

79 Proje
%46.74

Çevre

Environment

19 Proje
%11.24

Yönetişim

Governance

1
6
9
P
R
O
J
E

54



Rapor Sonucu
Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu ile 
belediyemizin 2020-2021-2022 yıllarında gerçekleştirdiği proje-
lerin üç farklı metodoloji üzerinden ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilen-
dirmeler ile belediyemiz çalışmalarının sürdürülebilirlik kavramı-
na ettiği temasları, güçlü ve zayıf olduğumuz alanları üç farklı 
açıdan görmemizi sağlamıştır. 

Çıkan sonuçlara göre Karşıyaka Belediyesi olarak gerçekleştir-
diğimiz 169 proje,

SKA ilişkilendirmesi ile,
En fazla %52.66 ile 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ama-
cına temas ettik. Gerçekleştirdiğimiz ve devam eden projeleri-
miz, Karşıyaka Belediyesi olarak  daha dayanıklı, katılımcı, eşit, 
adil ve sürdürülebilir Karşıyaka için çalıştığımızı göstermektedir.

5P sınıflaması ile,
En fazla %68.04 ile Karşıyaka halkının refah seviyesini artıracak 
projeler gerçekleştirdik. 

ESG sınıflaması ile,
En fazla %76.92 ile sosyal projelere imza attık. Projelerimiz ile 
Karşıyaka ve Karşıyaka halkı için çeşitlilik, insan ve hayvan hak-
larını temel alarak hizmet vermeyi hedefledik.

Yaptığımız toplam 169 projenin 115 tanesi ile daha sürdürülebilir 
ve daha yüksek refah seviyesine sahip bir Karşıyaka amaçlan-
dı.
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Geri Bildirimler
“Raporun devamlılığının olması ve somutlaşması halinde daha 
iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.”

“Süreci biz başlatmıştık, siz de pekiştirdiniz. Kendi müdürlükle-
rimiz ve kurumlar arasında herkes emek veriyor. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ışığında belediyemiz için faydalı bir çalışma 
olduğunu düşünüyorum.”

“İlklerin belediyesi Karşıyaka!”

“Birimler arasındaki koordinasyon konusunda benim için faydalı 
bir çalışma oldu. Kısa ve uzun vadeli faydalı olacağını düşünü-
yorum.”

“Sürdürülebilir bir Karşıyaka yaratmayı çok isterim.”

“Belediye olarak bir aileyiz, her müdürlük kendi içinde birçok 
başarılı proje yapıyor ama kimsenin haberi olmuyordu. Özveri 
ve emekle bizimle birlikte yürüdüğünüz için teşekkür ederiz.”

“Sürdürülebilirlik raporunun işyerine disiplin kazandırdığını dü-
şünüyorum. Yapılan projelerin bu disiplinle yapılacağını düşü-
nüyorum.”

“Sürdürülebilirlik amaçlı yeni bir sistem yaratıldığını düşünüyo-
rum, parçası olduğum için mutluyum.”
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Ek Bilgiler

Sözlük

+ SKA
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

+ 5P 

People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership 

(İnsani, Refah, Gezegen, Barış ve Adalet, Ortaklıklar)

+ ESG 

Environmental, Social, Governance 

(Çevresel, Sosyal, Yönetişim)

+ BM 

Birleşmiş Milletler

+ UNDP
United Nations Development Programme 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
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Ek Bilgiler

Faydalı Kaynaklar

https://sustainabledevelopment.un.org/

https://www.kureselamaclar.org/

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20Summary%20web_english.pdf

https://www.karsiyaka.bel.tr

https://www.karsiyaka.bel.tr/public/uploads/file-1574769874813.pdf

https://www.karsiyaka.bel.tr/tr/secap-raporlar
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1.1. “Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı” şeklinde ölçülerek tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her 
yerde ortadan kaldırılması. / 1.1.1. Cinsiyete, yaşa, işteki durumuna ve kent-kır ayrımına göre uluslararası yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı. / 1.2. 
2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi. / 
1.2.1. Cinsiyete ve yaşa göre ulusal 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. Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve 
önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması. / 1.3.1. Çocukları, işsizleri, 
yaşlıları, engellileri, hamileleri, yeni doğanları, iş kazasında yaralananları, yoksul ve kırılgan durumdakileri ayırt ederek ve cinsiyete göre sosyal koruma 
sistemleri/zeminleri tarafından korunan nüfusun oranı. / 1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve 
kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal 
kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikro finansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınma-
sı. / 1.4.1. Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan nüfusun oranı. / 1.4.2. Cinsiyete göre ve tasarruf biçimlerine göre, yasal olarak tanınmış 
belgelerle toprak üzerinde tasarruf etme hakkı olan ve toprak üzerindeki haklarının güvende olduğunu algılayan toplam yetişkin nüfusun oranı. / 1.5. 
2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması. / 1.5.1. 100.000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 1.5.2. Afetlerin 
yol açtığı doğrudan ekonomik kayıpların küresel GSYH’ye oranı. / 1.5.3. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejisine sahip ülkelerin oranı. / 
1.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin, yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar
uygulayabilmeleri için onlara yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla geliştirilmiş kalkınma iş birliği aracılığıyla, çeşitli kaynaklardan, kay-
nakların yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması. / 1.a.1. Yoksulluk azaltma programlarına doğrudan kamu tarafından ayrılan kaynakların oranı.
/ 1.a.2. Eğitim, sağlık ve sosyal koruma alanlarındaki hizmetlere ayrılan toplam kamu harcamalarının oranı. / 1.b. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına
yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması. / 1.b.1. Kadınların, yoksulların ve kırılgan grupların orantısız
olarak faydalandığı sektörlere yönelik hükümetin sermaye harcamaları ve diğer harcamaların oranı.

1. Yoksulluğa Son - Alt Hedefler
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2.1. 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar ve çocuklar da dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl 
boyunca güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması. / 2.1.1. Yetersiz beslenmenin yaygınlığı. / 2.1.2. Gıda Güvensiz-
liği Deneyimi Ölçeği’ne (Food Insecurity Experience Scale- FIES) göre, nüfusun içinde orta ya da ciddi düzeydeki gıda güvensizliğinin yaygınlığı. / 2.2. 
2030’a kadar yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması (2025’e kadar, 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konu-
sunda, üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesi de buna dâhildir) ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve daha 
yaşlı insanların beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarının ele alınması. / 2.2.1. 5 yaş ve altı çocuklarda büyüme geriliğinin yaygınlığı (Dünya Sağlık Örgütü Çocuk 
Gelişim Standartları’na göre çocuğun yaşıtlarına göre medyan boy uzunluğunun 2 st. sapmadan daha kısa bir boyda olması). / 2.2.2. 5 yaş altı çocuk-
lar arasında, tipe göre (aşırı zayıflık ve obezite) kötü beslenmenin yaygınlığı (boya göre ağırlığın, Dünya Sağlık Örgütü Çocuk Gelişim Standartları’nın 
ortanca değerinden>+2 ve <-2 standart sapma göstermesi). / 2.3. 2030’a kadar tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğra-
şan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal 
hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması aracılığıyla gelirlerinin iki katına çıkarıl-
ması. / 2.3.1. Tarımsal / kırsal / ormancılık işletme büyüklük sınıflarına göre işgücü başına üretim hacmi. / 2.3.2. Küçük ölçekli gıda üreticilerinin cinsiyet 
ve yerellik kırılımına göre ortalama gelirleri. / 2.4. 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ve üretkenliği 
artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve diğer felaketlere uyum sağlama 
kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak artıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi. / 2.4.1. Verimli ve sürdürülebilir 
tarım altındaki tarımsal alanların oranı / 2.5. 2020’ye kadar tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının ve evcilleştirilmiş hayvanların ve onların 
vahşi türlerinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde etkin bir biçimde yönetilen ve çeşitlendirilen tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik 
çeşitliliğinin sürdürülmesi ve uluslararası olarak üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere, genetik kaynakların ve ilgili geleneksel bilginin kullanımından elde 
edilen kazanımlara erişimin ve bu kazanımların adil ve hakkaniyetli biçimde paylaştırılmasının desteklenmesi. / 2.5.1. Gıda ve tarım için orta ya da uzun 
dönem saklama tesislerinde saklanmakta olan bitki ve hayvanlara ait genetik materyallerin sayısı. / 2.5.2. Yok olma riski altında olan, olmayan ya da 
yok olma riski bilinemeyecek düzeyde olan yerel türlerin oranı. / 2.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal 
üretim kapasitesinin artırılması için geliştirilmiş uluslararası iş birliği aracılığıyla, kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştir-
me ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına yatırımın artırılması. / 2.a.1. Kamu harcamaları için tarım oryantasyon endeksi. / 2.a.2. Tarım sektörüne 
toplam resmi transferler (Resmi kalkınma yardımları ve diğer resmi transferler toplamı). / 2.b. Tarımsal ihracat sübvansiyonlarının her türünün ve eş 
etkili mali yüklerle birlikte bütün ihracat önlemlerinin paralel olarak ortadan kaldırılması yoluyla, Doha Kalkınma Turu’na uygun olarak, dünya tarım 
piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi. / 2.b.1. Üretici destek tahmini. / 2.b.2. Tarımsal ihracat sübvansiyonları. / 
2.c. Gıda hammadde piyasalarının ve türevlerinin etkin bir biçimde işlemelerini sağlamak için önlemler alınması ve gıda fiyatlarındaki aşırı değişkenliği 
sınırlandırmaya yardımcı olmak için gıda rezervleriyle ilgili bilgileri de kapsayan piyasa bilgilerine zamanında erişimin kolaylaştırılması. / 2.c.1. Gıda 
fiyatları anomalileri için gösterge.

 2. Açlığa Son - Alt Hedefler
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3.1. 2030’a kadar küresel anne ölüm oranının her 100.000 doğumda 70’in altına indirilmesi. / 3.1.1. Anne ölüm oranı. / 3.1.2. Uzman sağlık personeli katılı-
mıyla yaptırılan doğumların oranı. / 3.2. Bütün ülkelerde yeni doğan ölüm oranının her 1000 canlı doğumda en az 12’ye ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranının 
da her 1000 canlı doğumda en az 25’e düşmesinin hedeflenmesiyle 2030’a kadar yeni doğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerinin sona er-
dirilmesi. / 3.2.1. 5 yaş altı ölüm hızı. / 3.2.2. Neonatal ölüm hızı. / 3.3. 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının 
sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi. / 3.3.1. Cinsiyet, yaş ve önemli gruplara 
göre enfekte olmamış her 1000 kişiye düşen HIV enfeksiyonuna yeni yakalananların sayısı. / 3.3.2. 1.000 kişi başına tüberküloz insidansı. / 3.3.3. 1.000 
kişi başına sıtma insidansı. / 3.3.4. 100.000 kişi başına Hepatit B insidansı. / 3.3.5. İhmal edilen tropikal hastalıklara karşı müdahaleler gerektiren kişi 
sayısı. / 3.4. 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla 
üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi. / 3.4.1. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum 
hastalığına bağlı ölüm oranı. / 3.4.2. İntihar ölüm hızı. / 3.5. Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde bağımlılığının ön-
lenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi. / 3.5.1. Madde kullanımına bağlı hastalıkların tedavi müdahalelerinin kapsamı (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. / 3.6. 2020’ye kadar karayolları trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin ve yaralanmala-
rın sayısının yarıya indirilmesi. / 3.6.1. Karayolu trafik kazaları nedeniyle ölüm oranı. / 3.7. 2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan 
üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre 
edilmesi. / 3.7.1. Modern yöntemlerle kendi aile planlaması ihtiyacını karşılayabilen üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınların oranı. / 3.7.2. 10-14 yaş ve 
15-19 yaş gruplarında, 1000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı. / 3.8. Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve 
herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması. / 
3.8.1. Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı (genel ve en dezavantajlı grup arasında üreme, anne, yeni doğan ve çocuk sağlığını; bulaşıcı hastalıklar, bu-
laşıcı olmayan hastalıklar ve hizmet kapasitesi ve erişimini içeren izleyici müdahalelere dayalı temel hizmetlerin ortalama kapsanma oranı olarak ta-
nımlanmış). / 3.8.2. 1000 kişi başına sağlık sigortası ya da bir kamu sağlık sisteminden yararlananların sayısı. / 3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan 
ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması. / 3.9.1. Hane halkı ve çevre ortamının hava 
kirliliğine bağlı ölüm oranı. / 3.9.2. Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sağlık hizmetleri ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı (tüm hizmetler için 
güvenilir olmayan su, sağlık hizmetleri ve hijyene maruz kalma). / 3.9.3. Kasıtsız zehirlenmeye bağlı ölüm oranı. / 3.a. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kont-
rolü Çerçeve Sözleşmesi’nin bütün ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi. / 3.a.1. 15 yaş ve üstü bireyler arasında mevcut 
tütün kullanımının yaşa göre standartlaştırılmış yaygınlığı. / 3.b. En çok, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için 
aşılar ve ilaçlar geliştirilmesinin desteklenmesi, gelişmekte olan ülkelerin kamu sağlığının korunmasına yönelik esnekliklere ilişkin Fikir Mülkiyeti Hakla-
rının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma hükümlerini tamamıyla uygulayabilme hakkını onaylayan Doha Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) 
ve Kamu Sağlığına İlişkin Deklarasyona uygun olarak, uygun fiyatlı temel ilaçlar ve aşılara erişimin sağlanması ve özellikle herkesin ilaçlara erişiminin 
sağlanması. / 3.b.1. Sürdürülebilir bir temelde uygun fiyatlı ilaç ve aşılara erişimi olan nüfusun oranı. / 3.b.2. Tıbbi araştırma ve temel sağlık sektörlerine 
toplam net resmi kalkınma yardımı. / 3.c. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkeler-
de sağlık hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, eğitilmesinin ve devamlılığının önemli ölçüde artırılması. / 3.c.1. Sağlık 
çalışanı yoğunluğu ve dağılımı. / 3.d. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski 
azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi. / 3.d.1. Uluslararası Sağlık Mevzuatı (UST) kapasitesi ve sağlık acil durum hazır bulunuşluğu.
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4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve 
etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması. / 4.1.1. (a) 2/3 sınıflarında; (b) ilkokul sonunda; ve (c) alt düzey ortaokulun sonunda en azından (i) 
okuma ve (ii) matematikte yeterlilik düzeyine sahip çocukların ve gençlerin oranı, cinsiyet ayrımında. / 4.2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının 
onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması. / 4.2.1. Cinsiyete göre gelişimsel olarak sağlık, 
öğrenme ve psikososyal iyi olma hali yolunda olan 5 yaş altı çocukların oranı. / 4.2.2. Cinsiyete göre planlanan öğrenmeye katılım oranı (ilkokula resmi 
giriş yaşından bir yıl önce). / 4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan 
yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. / 4.3.1. Cinsiyete göre son 12 ay içinde gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğ-
retime katılma oranı. / 4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili 
becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması. / 4.4.1. Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeteneğine 
sahip genç ve yetişkinlerin oranı. / 4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve 
kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. / 4.5.1. Bu listede 
ayrıştırılabilecek tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (veri elverişliliğine bağlı olarak kadın/erkek, kır/kent, en alt/en üst servet %20’likleri ve 
engellilik durumu, yerli insanlar ve çatışmalardan etkilenenler gibi diğerleri). / 4.6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üze-
re yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması. / 4.6.1. Cinsiyet ayrımında, 
(a) okuryazarlık ve (b) aritmetik becerilerde işlevsel açıdan en az belirli bir düzeyde yeterliliğe sahip belirli bir yaş grubundaki nüfus. / 4.7. 2030’a kadar 
sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün 
geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sür-
dürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması. / 4.7.1. (i) Küresel vatandaşlık eğitiminin ve (ii) cinsiyet eşitliği 
ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitimin; (a) milli eğitim politikalarının, (b) müfredatın, (c) öğretmen eğitiminin ve (d) 
öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesi. / 4.a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının 
yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması. / 4.a.1. (a) Elektrik; 
(b) pedagojik amaçlarla internet; (c) pedagojik amaçlarla bilgisayar; (d) engelli öğrencilere uyarlanmış altyapı ve malzemeler; (e) temel içme suyu; (f) 
tekil ve cinsiyete göre ayrılmış temel sağlık koruma imkanları; ve (g) temel el yıkama imkanları (WASH göstergesi tanımları gereği) erişimi olan okulların 
oranı. / 4.b. 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, 
gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, teknik programları, mühendislik 
programlarını ve bilimsel programları kapsayan yükseköğrenim programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak önemli ölçüde 
artırılması. / 4.b.1. Sektör ve çalışma çeşidine göre burslar için resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi. / 4.c. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş 
ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması 
aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması. / 4.c.1. Belirli bir ülkede, (a) okul öncesi; (b) ilkokul; (c) ortaokul; ve (d) lise düzeyle-
rinde geçerli seviyede öğretim için gerekli olan hizmet öncesi veya hizmet içi en az asgari düzeyde düzenlenen öğretmen eğitimi (örneğin pedagojik 
eğitim) almış öğretmenlerin oranı.
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5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi. / 5.1.1. Cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygu-
lama, güçlendirme ve teşvik eden yasal çerçevelerin yürürlükte olup olmaması. / 5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocukla-
rına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması. / 5.2.1. Şiddetin türüne ve yaşa göre, son 
12 ay içinde mevcut ya da eski partneri tarafından fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kalan daha önce ilişkisi olmuş 15 yaş ve üzeri yaştaki 
kadın ve kızların oranı. / 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 zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması. 
/ 5.3.1. 15 yaşından önce ve 18 yaşından önce evlenmiş ya da bir birliktelikte olmuş 20-24 yaştaki kadınların oranı. / 5.3.2. Yaşa göre, kadın sünneti/
kesme geçirmiş 15-49 yaş arası kadın ve kızların oranı. / 5.4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağ-
lanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi. / 5.4.1. 
Cinsiyet, yaş ve yere göre ücretsiz ev işleri ve bakıcılık için harcanan zamanın oranı. / 5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme 
süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanın-
masının güvence altına alınması. / 5.5.1. Yerel yönetimler ve ulusal parlamentolardaki kadınların sandalye oranı. / 5.5.2. Yöneticilik pozisyonlarındaki 
kadınların oranı. / 5.6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferansları 
sonucunda ortaya çıkan konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması. / 5.6.1. Gebelik ön-
leyici uygulamaların kullanımı, cinsel ilişkileri ve üreme sağlığına ilişkin kendi bilinçli kararlarını veren 15-49 yaş kadınların oranı. / 5.6.2. 15-49 yaş ka-
dınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve eğitime erişimi kanun ve yönetmeliklerle garanti eden ülkelerin sayısı. / 5.a. Kadınların ekonomik 
kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri 
gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması. / 5.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. / 5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının 
geliştirilmesi. / 5.b.1. Cinsiyete göre cep telefonu sahibi bireylerin oranı. / 5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının 
her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi. / 5.c.1. Cinsiyet eşitliği 
ve kadınların güçlendirilmesi için kamu ödenekleri yapan ve izleme sistemleri olan ülkelerin oranı. 
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6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması. / 6.1.1. Güvenilir şekilde yöne-
tilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı. / 6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve 
kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi. 
/ 6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atık su ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı. / 6.3. 
2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık 
su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi. / 6.3.1. Güvenilir 
şekilde arıtılmış atık su oranı. / 6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranı. / 6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin 
büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlı su tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli 
ölçüde azaltılması. / 6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim. / 6.4.2. Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlı 
su kaynaklarına oranı. / 6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi iş birliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması. 
/ 6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100). / 6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır ötesi havza alanının 
oranı. / 6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline geti-
rilmesi. / 6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki değişimi. / 6.a. 2030’a kadar uluslararası iş birliğinin ve gelişmekte olan ülkelere 
su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde 
ve programlarında verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması. / 6.a.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir parçası olan su ve atık 
su hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma yardımının miktarı. / 6.b. Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi. / 6.b.1. Su ve atık su hizmetlerinin yönetilmesinde yerel toplulukların katılımı için kurulu ve operasyonel politika ve prosedürleri olan 
yerel yönetim birimlerinin oranı.
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7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması. / 7.1.1. Elektriğe erişebilen nüfusun oranı. / 7.1.2. 
Isıtma, aydınlatma ve yemek yapmada temiz yakıt ve teknoloji kullanan nüfus oranı. / 7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları 
içindeki payının önemli ölçüde artırılması. / 7.2.1. Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payı. / 7.3. 2030’a kadar küresel enerji verimliliği 
ilerleme oranının iki katına çıkarılması. / 7.3.1. Ekonominin Enerji Yoğunluğu. / 7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve 
daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi 
ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi. / 7.a.1. 2020 itibarıyla 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultu-
sunda (gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerce üstlenilen) her yıl için seferber 
edilen ABD doları miktarı. / 7.b. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri suna-
bilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi. / 7.b.1. Sürdürülebilir kalkınma hizmetlerine teknoloji transferi ve altyapıya finansman 
aktarımı şeklinde yapılan doğrudan yabancı yatırımların ve GSYH’nin yüzdesi olarak enerji verimliliğindeki yatırımlar.
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8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az 
yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması. / 8.1.1. Kişi başına düşen reel GSYH yıllık büyüme hızı. / 8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sek-
törlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi. / 8.2.1. 
Çalışan kişi başına reel GSYH yıllık büyüme hızı. / 8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin 
desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 
kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi. / 8.3.1. Cinsiyete göre tarım dışı sektörde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların 
istihdamının oranı. / 8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çek-
mek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması 
için çaba gösterilmesi. / 8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi. / 8.4.2. Yurt içi madde tüketimi, kişi 
başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi. / 8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin 
tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi. / 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’ye 
kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması. / 8.6.1. İstihdamda, eğitim ve öğretim sisteminde yer almayan genç-
lerin oranı (15-24 yaş). / 8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve 
asker olarak kullanılmaları da dâhil 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. / 8.7.1. Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı 
ve oranı. / 8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil 
bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi. / 8.8.1. Cinsiyet ve göçmen durumuna göre, ölümcül ve ölümcül olmayan iş kazaları-
nın sıklık oranları. / 8.8.2. Cinsiyet ve göçmenlik statüsüne göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak 
çalışma hakları mevzuatının uyumlulaştırılmasındaki artış (dernek ve toplu pazarlık özgürlüğü). / 8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür 
ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması. / 8.9.1. Turizmin toplam GSYH ve büyüme 
hızının bir oranı olarak GSYH’ye etkisi. / 8.9.2. Cinsiyete göre, toplam istihdamın ve istihdam büyüme hızının bir oranı olarak turizm sektörlerindeki iş 
sayısı. / 8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin 
güçlendirilmesi. / 8.10.1. 100.000 yetişkin başına ticari banka şube ve bankamatik (ATM) sayısı. / 8.10.2. Bir bankada, başka finans kurumunda ya da 
bir mobil-para-servis sağlayıcısı olan (15 yaş ve üzeri) yetişkinlerin oranı. / 8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, 
En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının 
artırılması. / 8.a.1. Ticari taahhütler ve ödemeler için yardım. / 8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya 
konması ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması. / 8.b.1. Ulusal bütçelerin ve GSYH’nin bir oranı olarak sosyal 
koruma ve istihdam programlarına yapılan toplam kamu harcamaları.
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9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel 
ve sınırlar arası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması. / 9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km 
yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı. / 9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi. / 9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklen-
mesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az gelişmiş 
ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması. / 9.2.1. Kişi başına ve GSYH’nin bir oranı olarak imalat sanayi katma değeri. / 9.2.2. Toplam istihdamın bir oranı 
olarak imalat sanayi istihdamı. / 9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de 
kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması. / 9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde 
küçük ölçekli sanayilerin oranı. / 9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı. / 9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi 
kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler 
ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi. / 9.4.1. 
Katma değer birim başına CO2 emisyonu. / 9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi 
ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının 
önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi. / 9.5.1. GSYH’nin bir 
oranı olarak araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı. / 9.5.2. Bir milyon yerleşimci başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer). / 9.a. 
Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine genişletilmiş finansal, tek-
nolojik ve teknik destek verilmesi yoluyla gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması. / 9.a.1. Altyapıya 
toplam uluslararası resmi destek (resmi kalkınma yardımlarına ilave olarak diğer resmi yardım akışları). / 9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde 
değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçili-
ğin desteklenmesi. / 9.b.1. Toplam katma değer içindeki orta ve yüksek teknolojili katma değer üreten sanayi sektörlerinin oranı. / 9.c. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin 
sağlanması için çaba gösterilmesi. / 9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı.
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10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artma-
sının ve sürdürülmesinin sağlanması. / 10.1.1. Hane halkı harcamalarının ya da kişi başına gelirin en alttaki %40’lık dilimin içinde ya da toplam nüfus 
içindeki büyüme hızı. / 10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herke-
sin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi. / 10.2.1. Yaş, cinsiyet, engelliliğe göre medyan gelirin yüzde 50 
düzeyinin altında yaşayanların oranı. / 10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun 
mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması. / 10.3.1. Uluslararası insan hakları hu-
kuku çerçevesinde yasaklanmış olan ayrımcılık baz alınarak, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun 
oranı. / 10.4. Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması. / 10.4.1. 
Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücünün GSYH’deki payı. / 10.5. Küresel finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesi ve denet-
lenmesinin geliştirilmesi ve bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmelerinin güçlendirilmesi. / 10.5.1. Finansal Sağlamlık Göstergeleri. / 10.6. Daha etkili, 
güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmek-
te olan ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması. / 10.6.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik 
oranı. / 10.7. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin 
kolaylaştırılması. / 10.7.1. Hedef ülkede kazanılan yıllık gelirin bir oranı olarak çalışanların işe alım sebebiyle ortaya çıkan maliyetleri. / 10.7.2. İyi yönetilen 
göç politikalarını uygulayan ülkelerin sayısı. / 10.a. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere ge-
lişmekte olan ülkeler için özel ve farklı muamele ilkesinin uygulanması. / 10.a.1. Sıfır gümrük vergili gelişmekte olan ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerden 
yapılan ithalata uygulanan tarife sınırlarının oranı. / 10.b. Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla 
çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan ve programlarına göre, doğrudan yabancı yatırımı da kap-
sayan nakit akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi. / 10.b.1. Kaynak alıcı ve donör ülkeler ve akış türüne göre, kalkınma için giden 
toplam kaynak (örneğin resmi kalkınma yardımı (RKY), doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer kaynak akımları). / 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. / 10.c.1. Göçmenlerin 
havale edilen miktarlarının bir oranı olarak havale masrafları.
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11.1. 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilme-
si. / 11.1.1. Gecekondu, gayri resmi yerleşim yerleri veya yetersiz konutlarda yaşayan kent nüfusunun oranı. / 11.2. 2030’a kadar özellikle kırılgan durumda 
olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma 
sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması. / 11.2.1. Cinsiyet, yaş ve 
engelli kişilere göre, toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun oranı. / 11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleş-
menin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi. / 11.3.1. (Yer-
leşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı. / 11.3.2. Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun 
doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı. / 11.4. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması. / 
11.4.1. Mirasın türüne göre (kültürel, doğal, karışık ve Dünya Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin seviyesine (ulusal, bölgesel ve yerel/belediye), harcama 
tipine göre (işletme harcamaları/yatırım) ve özel fon tipine göre (bağışlar, özel ve kâr amacı gütmeyen sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal 
mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına yapılan toplam harcama (kamu ve özel). / 11.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki 
insanların korunması temel alınarak suyla ilgili afetleri de kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik ka-
yıpların önemli oranda düşürülmesi ve ölümlerin ve etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması. / 11.5.1. 100.000 kişi başına afetlerden etkilenen, 
kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 11.5.2. Afetin kritik altyapının hasar görmesi ve temel hizmetlerin bozulmasına verdiği zararı kapsayan doğrudan ekonomik 
kayıpların küresel GSYH’ye oranı. / 11.6. 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kent-
lerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması. / 11.6.1. Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai bertaraf edilebilen kentsel katı atıkların 
toplam kentsel katı atıklara (şehir bazında) oranı. / 11.6.2. Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince partikül maddelerin (örneğin PM2.5 ve PM10) yıllık orta-
lama seviyeleri. / 11.7. 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına 
evrensel erişimlerinin güvence altına alınması. / 11.7.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre kamu kullanımına tamamen açık, yapılaşmış alanların şehir-
lerdeki 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 planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel 
bağlantıların desteklenmesi. / 11.a.1. Şehirlerin büyüklüğü kırılımına göre nüfus projeksiyonları ve kaynak ihtiyaçlarını entegre eden kentsel ve bölgesel 
kalkınma planlarının uygulandığı şehirlerde yaşayan nüfusun oranı. / 11.b. 2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve 
afetlere karşı dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde 
artırılması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi 
ve uygulanması. / 11.b.1. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030 doğrultusunda yerel afet risk azaltma stratejilerini benimseyen ve uygulayan 
yerel yönetimlerin oranı. / 11.b.2. Ulusal ve yerel düzeyde afet risk azaltma stratejilerine sahip ülke sayısı. / 11.c. En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik 
yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi. / 11.c.1. En az gelişmiş ülkelerde, yerel 
malzemeler kullanılarak inşa edilen ve tadilat yapılan dayanıklı, sürdürülebilir ve kaynak etkin binalara tahsis edilen finansal yardım oranı.
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12.1. Gelişmiş ülkelerin başı çekmesi ve bütün ülkelerin harekete geçmesiyle, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz önünde bulundu-
rarak Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’nın uygulanması. / 12.1.1. Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir hedef olarak 
sürdürülebilir tüketim ve üretimi (SCP) yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir tüketim ve üretim SCP - Ulusal Eylem Planları’na sahip ülke sayısı. / 12.2. 
2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması. / 12.2.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi 
ve GSYH başına madde ayak izi. / 12.2.2. Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi. / 12.3. 
2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil üretimdeki 
ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması. / 12.3.1. Küresel gıda kaybı endeksi. / 12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslara-
rası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması 
ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının 
önemli ölçüde azaltılması. / 12.4.1. İlgili her anlaşma gereği tehlikeli atıklar ve diğer kimyasallarla ilgili bilgi aktarım taahhütü bulunan, uluslararası çok 
taraflı anlaşmalara dahil olan tarafların sayısı. / 12.4.2. Atık bertaraf şekline göre kişi başına üretilen tehlikeli atık ve işlenmiş tehlikeli atık oranı. / 12.5. 
2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması. / 12.5.1. Ulusal geri dönüşüm 
oranı, geri dönüştürülmüş materyal ton miktarı. / 12.6. Özellikle büyük ve uluslar ötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları 
kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi. / 12.6.1. Sürdürülebilirlik raporları yayınlayan 
şirketlerin sayısı. / 12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu ihalesi uygulamalarının desteklenmesi. / 12.7.1. Sürdürü-
lebilir kamu ihale politikaları ve eylem planları uygulayan ülkelerin sayısı. / 12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi 
ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması. / 12.8.1. (a) Ulusal eğitim politikaları içinde, (b) müf-
redatta, (c) öğretmen eğitiminde ve (d) öğrenci değerlendirmede; (i) küresel vatandaşlık eğitimi ve (ii) sürdürülebilir kalkınma için eğitimin (iklim deği-
şikliği eğitimi dahil) ne ölçüde yaygın hale getirildiği. / 12.a. Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için 
bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda desteklenmeleri. / 12.a.1. Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir tüketim, üretim ve çevreye 
uyumlu teknolojiler için araştırma geliştirmede alanında yapılan yardım miktarı. / 12.b. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdü-
rülebilir bir turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve uygulanması. / 12.b.1. Üzerinde uzlaşılmış 
izleme ve değerlendirme araçları bulunan sürdürülebilir turizm stratejilerinin ya da politikalar ve uygulanan sürdürülebilir eylem planlarının sayısı. / 
12.c. Piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde 
bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip 
zararlı teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere savurgan tüketime özendiren 
verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale getirilmesi. / 12.c.1. Toplam ulusal fosil yakıt harcamalarına ve GSYH’ye (üretim ve tüketim) oranı 
olarak, fosil yakıtlara verilen sübvansiyon miktarı

 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim - Alt Hedefler
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13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi. / 13.1.1. Ulusal ve yerel düzeyde 
afet riski azaltma stratejileri olan ülkelerin sayısı. / 13.1.2. 100.000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı. / 13.2. İklim değişikliğiyle 
ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi. / 13.2.1. Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonu 
geliştirme ve iklim direncini geliştirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini artıran entegre bir politika/strateji/planın operasyo-
nelleştirilmesi ya da kurulmasını tebliğ eden ülkelerin sayısı (ulusal bir uyum planı, ulusal belirlenen katkı, ulusal iletişim, iki yıllık güncelleme raporu veya 
diğerlerini içeren). / 13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın 
ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. / 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 eylemleri, teknoloji transferi, azaltma, uyum (iklim değişikliği hakkında) uy-
gulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite geliştirmenin güçlendirilmesini tebliğ eden ülkelerin sayısı. / 13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte 
olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim 
Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi. / 13.a.1. 2020 itibarıyla 100 milyar dolarlık ödenebilir ta-
ahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerce üstlenilen) her yıl 
için seferber edilen ABD doları miktarı. / 13.b Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve ge-
lişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi. / 13.b.1. 
Kadınlara, gençlere, yerel ve dışlanmış topluluklara odaklanmayı içeren iklim değişikliğiyle ilişkili etkili yönetim ve planlama kapasitelerinin yükseltil-
mesi mekanizmaları için finans, teknoloji ve kapasite geliştirmeyi kapsayan özel destek ve bir miktar destek alan en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte 
olan küçük ada devletlerinin sayısı.

 13. İklim Eylemi - Alt Hedefler
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 14. Sudaki Yaşam - Alt Hedefler

14.1. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil 
deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması. / 14.1.1. Kıyı ötrofikasyon (sudaki azot ve fosfatın artması) indeksi ve yüzen 
plastik enkaz yoğunluğu. / 14.2. 2020’ye kadar önemli olumsuz etkilerden kaçınmak için dayanıklılığın güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere deniz ve kıyı 
ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve korunması ve sağlıklı ve üretken okyanuslara sahip olmak adına okyanusların eski haline dön-
dürülmesi için harekete geçilmesi. / 14.2.1. Ekosistem tabanlı yaklaşımlar kullanılarak yönetilen ulusal ayrıcalıklı ekonomik bölgelerin oranı. / 14.3. Her 
düzeyde geliştirilmiş bilimsel işbirliği aracılığıyla okyanus asitlenmesinin etkilerinin ele alınması ve en aza indirgenmesi. / 14.3.1. Ölçümünde anlaşılan 
temsili örnekleme istasyonları takımının ortalama deniz asit derecesi (pH). / 14.4. 2020’ye kadar balık stoklarını mümkün olan en kısa zamanda eski du-
rumuna getirmek ya da en azından biyolojik karakteristiklerine göre maksimum sürdürülebilir ürünü verecek seviyelere ulaştırmak için balık hasadının 
etkin bir biçimde düzenlenmesi, aşırı avlanma, yasa dışı, bildirilmeyen ve düzenlemesiz balıkçılığın ve doğaya zararlı balıkçılık uygulamalarının sona 
erdirilmesi ve bilime dayalı yönetim planlarının uygulanması. / 14.4.1. Biyolojik sürdürülebilir seviyelerdeki balık stoklarının oranı. / 14.5. 2020’ye kadar 
kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde ve mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması. 
/ 14.5.1. Deniz alanlarıyla ilgili olarak korunan alanların kapsamı. / 14.6. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere özel ve farklı muamele ilkesinin Dün-
ya Ticaret Örgütü balıkçılık teşvikleri müzakerelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu yeniden teyit ederek 2020’ye kadar kapasite aşımı ve aşırı 
avlanmaya katkıda bulunan balıkçılık teşviklerinin bazı türlerinin yasaklanması, yasa dışı, bildirilmeyen ve düzenlemesiz balıkçılığa katkıda bulunan 
teşviklerin ortadan kaldırılması ve bu tür yeni teşviklerin uygulamaya konmasından kaçınılması. / 14.6.1. Ülkelerin; yasadışı, bildirilmemiş ve düzenleme-
siz balıkçılıkla mücadele edilmesini amaçlayan uluslararası belgelerin uygulanması konusundaki ilerlemesi. / 14.7. 2030’a kadar balıkçılık, su ürünleri 
yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir yönetimi yoluyla deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından elde edilerek gelişmekte olan küçük ada dev-
letlerine ve en az gelişmiş ülkelere sunulan ekonomik yararların artırılması. / 14.7.1. Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, az gelişmiş ülkeler ve tüm ülke-
lerdeki GSYH’nin bir yüzdesi olarak sürdürülebilir balıkçılık. / 14.a Okyanus sağlığını geliştirmek ve deniz biyoçeşitliliğinin özellikle gelişmekte olan küçük 
ada devletleri ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına sağladığı katkıyı artırmak için, Deniz Teknolojisi Transferine 
İlişkin Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu Kriterleri ve Rehberleri’ni göz önünde bulundurarak bilimsel bilginin artırılması, araştırma kapasitesinin 
geliştirilmesi ve deniz teknolojisinin transfer edilmesi. / 14.a.1. Deniz teknolojisi alanında araştırmaya ayrılan toplam araştırma bütçesinin oranı / 14.b 
Küçük çaplı balıkçıların deniz kaynaklarına ve piyasalarına erişimlerinin sağlanması. / 14.b.1. Küçük ölçekli balıkçıların erişim haklarını koruyan ve tanı-
yan yasal/düzenleyici/politik/kurumsal çerçevenin uygulanması konusunda ülkelerin ilerlemesi. / 14.c “İstediğimiz Gelecek” başlıklı konferans çıktısının 
158. fıkrasında hatırlatıldığı üzere, okyanusların ve kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yasal bir çerçeve oluşturan Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi, uluslararası hukukun uygulanmasının sağlanmasıyla okyanusların ve kaynaklarının korunmasının ve sür-
dürülebilir kullanımının geliştirilmesi. / 14.c.1. Okyanusların ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması için, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nde yansıtıldığı gibi uluslararası hukuku, okyanuslarla ilişkili belgeler, kurumsal çerçeveler, yasa ve politikalar aracılığıyla uygulayan, kabul 
eden ve ilerleme kaydettiğini onaylayan ülkelerin sayısı.
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 15. Karasal Yaşam - Alt Hedefler

15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlı su ekosistemlerinin uluslararası anlaşma-
lardan doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması. / 15.1.1. Toplam arazi 
alanının oranı olarak ormanlık alan. / 15.1.2. Ekosistem türüne göre karasal ve tatlı su biyoçeşitlilik açısından korunan alanlarla kaplı önemli alanların 
oranı. / 15.2. 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş 
ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması. / 15.2.1. Sürdürülebilir 
orman yönetimine doğru ilerleme. / 15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar dâhil tahrip 
edilmiş toprakların eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya yaratmak için çaba gösterilmesi. / 15.3.1. Toplam arazi alanı 
üzerindeki bozulmuş arazi oranı. / 15.4. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan yararların sağlanması adına ka-
pasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına alınması. / 15.4.1. Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan 
alanların kapsanması. / 15.4.2. Dağ Yeşil Örtü Endeksi. / 15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, 
biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellen-
mesi. / 15.5.1. Kırmızı Liste Endeksi. / 15.6. Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından kazanılan yararların 
adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin teşvik edilmesi. / 15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını 
sağlamak için yasal, idari ve politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı. / 15.7. Korunan flora ve fauna türlerinin yasa dışı avlanması ve kaçakçı-
lığının yapılmasını sona erdirmek için acil olarak harekete geçilmesi ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele alınması. / 15.7.1. 
Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı. / 15.8. 2020’ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve deniz ekosistemleri üzerin-
deki etkilerinin azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve tehlike teşkil eden daha öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması 
ya da yok edilmesi. / 15.8.1. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve ilgili ulusal mevzuatı benimseyen ülkelerin 
oranı. / 15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin 
stratejilere ve raporlara entegre edilmesi. / 15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı’nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu ulusal hedeflere yöne-
lik ilerleme. / 15.a Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların 
seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması. / 15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma 
yardımı ve kamu harcamaları. / 15.b Sürdürülebilir orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen kaynakların se-
ferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu tür bir yönetim geliştirmeleri için yeterli teşvik sunul-
ması. / 15.b.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi kalkınma yardımı ve kamu harcamaları. / 15.c Yerel 
halkların sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasitelerinin artırılmasını da kapsayan korunan türlerin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının 
yapılmasıyla mücadele etme çabalarına küresel destek verilmesi. / 15.c.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı.
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16.1. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması. / 16.1.1. Cinsiyet ve yaşa göre 100.000 nüfus başına 
kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı. / 16.1.2. Cinsiyet, yaş ve nedene göre 100.000 nüfus başına çatışmaya bağlı ölümler. / 16.1.3. Önceki 12 ay 
içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı. / 16.1.4. Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürürken güvende hisseden nüfusun 
oranı. / 16.2. Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türünün sona erdirilmesi. / 16.2.1. Son bir ay içinde 
bakıcılar tarafından herhangi bir fiziksel ceza ve / veya psikolojik saldırganlığa maruz kalan 1-17 yaş arası çocukların oranı. / 16.2.2. Cinsiyet, yaş ve 
istismar türüne göre 100.000 nüfus başına insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı. / 16.2.3. 18 yaşına kadar cinsel şiddete maruz kalan 18-29 yaş arası 
genç kadın ve erkeklerin oranı. / 16.3. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin 
güvence altına alınması. / 16.3.1. Önceki 12 ay içinde yetkili makamlar veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık çözme mekanizmalarına mağduri-
yetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı. / 16.3.2. Genel cezaevi nüfusunun bir oranı olarak hüküm giymemiş tutuklular. / 16.4. 2030’a kadar yasa dışı 
para ve silah akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri alınmasının güvence altına alınması ve organize suçun her türüyle mücadele 
edilmesi. / 16.4.1. İç ve dış yasadışı finansal akımların toplam değeri (cari ABD Doları ile). / 16.4.2. Uluslararası standartlar ve hukuki araçlar uyarınca 
izlenen ve kayıtlanan hacizli küçük ve hafif silahların oranı. / 16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması. / 16.5.1. Önceki 12 ay 
boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan kişilerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren 
kişilerin oranı. / 16.5.2. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan işletmelerden kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen 
ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren işletmelerin oranı. / 16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması. / 16.6.1. Sektör, bütçe 
kodu ve benzerlerine göre orijinal bütçenin oranı olarak birincil kamu harcamaları. / 16.6.2. Son kamu hizmeti tecrübelerinden memnun kalan nüfusun 
oranı. / 16.7. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması. / 16.7.1. Kamu kurumlarındaki (ulusal 
ve yerel yasama, kamu hizmeti ve yargı) pozisyonların dağılımının ulusal dağılımlara (cinsiyet, yaş, engelliler ve nüfus gruplarına göre) oranı. / 16.7.2. 
Cinsiyet, yaş, engellilik ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı. / 16.8. Gelişmekte olan ülke-
lerin küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve güçlendirilmesi. / 16.8.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve 
üyelik oranı. / 16.9. 2030’a kadar herkese doğum kaydı dâhil yasal kimlik kazandırılması. / 16.9.1. Yaşa göre, bir sivil otorite tarafından doğumları tescil 
edilen 5 yaş altı çocukların oranı. / 16.10. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel öz-
gürlüklerin korunması. / 16.10.1. Önceki 12 ay içinde öldürme, adam kaçırma, zorla kaybedilme, keyfi gözaltı ve eziyete uğrayan gazeteci, ilişkili medya 
personeli, sendikacı ve insan hakları savunucularına ilişkin doğrulanmış vaka sayısı. / 16.10.2. Halkın bilgiye erişimi için anayasal, yasal ve/veya politik 
düzenlemeleri benimseyen ve uygulayan ülkelerin sayısı. / 16.a Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şiddeti önlemek ve terör ve suçla mücadele etmek 
için her düzeyde kapasite geliştirilmesi adına ilgili ulusal kurumların uluslararası iş birliği yoluyla ilgili ulusal kurumların güçlendirilmesi. / 16.a.1. Paris 
İlkeleri’ne uygun olarak bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının varlığı. / 16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların 
ilerletilmesi ve uygulanması. / 16.b.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanan ayrımcılığın zemini temelinde, önceki 12 ay içinde biz-
zat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren nüfusun oranı.
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Finans / 17.1. Vergi ve diğer gelir hasılatı için yurt içi kapasiteyi artırmak için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yoluyla yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendiril-
mesi. / 17.1.1. Kaynağına göre GSYH’nin bir oranı olarak toplam devlet gelirleri. / 17.1.2. Yurt içi vergilerle finanse edilen iç bütçenin oranı. / 17.2. Pek çok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan 
ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 0,7’ye ve en az gelişmiş ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan 
gayri safi milli hasıla (GSMH) payını da yüzde 0,15 ila 0,20’ye ulaştırma taahhütleri dâhil resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerin gelişmiş ülkeler tarafından tam olarak gerçek-
leştirilmesi (RKY sağlayıcıları en az gelişmiş ülkelere yönelik en az yüzde 0,20 RKY/GSMH hedefi koymaları yönünde teşvik edileceklerdir.). / 17.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi donörlerinin gayri safi milli hasılasının (GSMH) bir oranı olarak toplam ve en az gelişmiş ülkelere net resmi kalkınma yardımı. / 17.3. Gelişmekte olan 
ülkeler için çok sayıda kaynaktan elde edilen ek finansal kaynakların seferber edilmesi. / 17.3.1. Toplam yurt içi bütçenin bir oranı olarak doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), resmi 
kalkınma yardımı ve Güney-Güney İş birliği. / 17.3.2. Toplam GSYH’nin bir oranı olarak (ABD Doları cinsinden) havale hacmi. / 17.4. Gelişmekte olan ülkelerin borç finansmanı, borç ha-
fifletme ve borç yeniden yapılandırmayı güçlendirmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar aracılığıyla uzun vadeli borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardım edilmesi ve uygun gö-
rüldüğünde borç sıkıntısını azaltmak için ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin dış borç sorunlarının ele alınması. / 17.4.1. Mal ve hizmet ihracatının bir oranı olarak borç servisi. / 17.5. 
En az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik uygulamalarının kabul edilmesi ve uygulanması. / 17.5.1. En az gelişmiş ülkeler için yatırım promosyonu rejimlerini benimseyen ve uygulayan ülke 
sayısı. / Teknoloji / 17.6. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü bölgesel ve uluslararası iş birliğinin ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişimin ilerle-
tilmesi ve özellikle Birleşmiş Milletler düzeyinde mevcut mekanizmalar arasında geliştirilmiş iş birliği ve küresel bir teknoloji kolaylaştırma mekanizması aracılığıyla üzerinde anlaşmaya 
varılan hükümler konusunda bilgi paylaşımının çoğaltılması. / 17.6.1. İş birliği türüne göre ülkeler arasındaki bilim ve/veya teknoloji işbirliği anlaşmaları ve programlarının sayısı. / 17.6.2. 
Hıza göre 100 kişiye düşen sabit internet genişbant abonelikleri. / 17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere 
ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi. / 17.7.1. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, transferi, 
yayılması ve yayılmasını teşvik eden gelişmekte olan ülkeler için onaylanmış toplam fon tutarı. / 17.8. 2017 yılına kadar en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankasının ve bilim, teknoloji 
ve yenilikçilik kapasite geliştirme mekanizmasının tam olarak faaliyete geçirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojileri kullanımının artırılması. 
/ 17.8.1. İnternet kullanan bireylerin oranı. / Kapasite Geliştirme / 17.9. Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığıyla tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanabilmesi 
adına ulusal planları desteklemek amacıyla gelişmekte olan ülkelerdeki etkili ve hedeflenen kapasite geliştirme uygulamaları için uluslararası destek sağlanması. / 17.9.1. Gelişmekte 
olan ülkelere sözü verilen mali ve teknik yardımın (Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü iş birliği aracılığını içeren) dolar değeri. / Ticaret / 17.10. Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde 
yürütülen müzakerelerin sonuca varması aracılığıyla, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde evrensel, kurallara dayanan, açık, ayrım gözetmeyen ve eşitlikçi, çok taraflı bir ticaret siste-
minin desteklenmesi. / 17.10.1. Dünya çapında ağırlıklı tarife-ortalama. / 17.11. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının özellikle en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payının 2020’ye 
kadar iki katına çıkarılması amacıyla büyük ölçüde artırılması. / 17.11.1. Gelişmekte olan ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payı. / 17.12. En az gelişmiş ülkelerden ithal 
edilen ürünlere uygulanabilir ayrıcalıklı menşei kurallarının şeffaf ve basit olmasının sağlanması da dâhil olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uygun olarak, en az gelişmiş 
ülkeler için gümrükten ve kotadan muaf, devamlılık arz eden bir piyasa erişimi sağlanması ve piyasa erişiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunulması. / 17.12.1. Gelişmekte olan ülkeler, 
en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine göre karşılaşılan ortalama tarifeler. / Sistemik Konular / Politika ve Kurumsal Tutarlılık / 17.13. Politika koordinasyonu ve 
tutarlılığı yoluyla küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi. / 17.13.1. Makroekonomik gösterge tablosu. / 17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi. / 17.14.1. 
Sürdürülebilir kalkınma politika tutarlılığını geliştirmek için yerinde mekanizmaları olan ülkelerin sayısı. / 17.15. Her ülkenin yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma için 
politikalar oluşturması ve uygulaması amacıyla politik alanı ve liderliğine saygı duyulması. / 17.15.1. Kalkınma iş birliği sağlayıcıları tarafından ülkenin sahip olduğu sonuç çerçeveleri ve 
planlama araçlarının kullanımı kapsamı. / Çok Paydaşlı Ortaklıklar / 17.16. Sürdülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının 
desteklenmesi için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Or-
taklıkların çoğaltılması. / 17.16.1. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen çok paydaşlı geliştirme etkinliği izleme çerçevelerinde, ilerleme rapor eden ülkelerin sayısı. 
/ 17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi. / 17.17.1. Kamu-özel ve 
sivil toplum ortaklıklarına taahhüt edilen Amerika Birleşik Devletleri doları miktarı. / Veri, denetim ve hesap verebilirlik / 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 ül-
keleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması. / 17.18.1. Resmi İstatistik Temel İlkeleri doğrultusunda 
hedefe uygun tam ayrıştırma ile ulusal düzeyde üretilen sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin oranı. / 17.18.2. Resmi İstatistik Temel İlkeleri ile uyumlu ulusal istatistik mevzuatına sahip 
ülkelerin sayısı. / 17.18.3. Finansman kaynağına göre tamamen finanse edilen ve uygulanan bir ulusal istatistik planı olan ülkelerin sayısı. / 17.19. 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı 
tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite 
geliştirme çabalarının desteklenmesi. / 17.19.1. Gelişmekte olan ülkelerde istatistiksel kapasiteyi güçlendirmek için tahsis edilen mevcut tüm kaynakların dolar değeri. / 17.19.2. (a) Son 10 
yıl içinde yürütülen en az bir nüfus ve konut nüfus sayımı yapan; ve (b) %100 doğum kaydı ve %80 ölüm kaydı elde edilen ülkelerin oranı.
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