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“Büyük kurtuluş” varsayımın aksine sanayi 
devrimi sonrasında oluşan uluslararası 
ekonomik büyüklüğün tek başına bir başarı 
hikâyesi oluşturamadığını görmekteyiz. Çünkü 
ekonomik büyüme ve toplumsal refah insani 
gelişimle birlikte ölçülmelidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifi



Dünya gündemini korkutucu bir biçimde meşgul eden “küresel ısınma”, 
“iklim değişikliği”, “çevre kirliliği” veya “toplumsal cinsiyet ayrımı”, 
“eğitimsizlik”, “işsizlik” gibi toplumsal yıkımlara neden olabilecek 
büyük sorunları ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası platformlarda 
çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan 
araştırmalar, “sosyal ve çevresel ilerlemeyi kapsamayan bir büyümenin 
daha iyi bir dünya yaratmak ya da geleceğimizin refahını güvence altına 
almakta yetersiz kaldığını” göstermiştir.

Geçtiğimiz yüzyılda dünyamızdaki mevcut doğal kaynakların  %50’sinden 
fazlası, kendini yenileme şansı vermeden hırsla tüketildiği için geldiğimiz 
bu noktadan bakıldığında, gelecek nesillere bırakacağımız şey açlık ve 
kıtlık olacak. Hatta sosyal ve çevresel boyutu eksik ekonomi modeli, 
bu hızla devam ederse, yakın gelecekte, tüm diğer canlılarla birlikte 
insanlığın da varoluşu tehlikeye girecektir. 
Günümüzde, ekonomik ilerlemenin, toplumların sosyal ve çevresel gelişim 
boyutunu hesaba katan yeni nesil büyüme modelleri “Sürdürülebilir 
Kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. Geleceğin ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını tüm sosyal-çevresel risklerle birlikte doğru hesaplayarak 
ve kaynakları doğru kullanarak yeni bir ekonomi oluşturulmasını 
“Sürdürülebilir Kalkınma” olarak ifade ediyoruz. 
Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, daha iyi bir dünya 
yaratmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 
2030 yılına kadar takip edilecek 17 hedef oluşturmuştur. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) olarak tanımlanan küresel hedefler, gelecek 
nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın, çevremizin, daha iyi bir dünyada 
ve barış içinde bir arada yaşamasının güvencesidir.
Toplumlar kültürel ve tarihsel arka-planlarına göre farklılıklar 
göstermektedir. Aynı şekilde Sürdürülebilir Kalkınma’nın ekonomik, 
sosyal ve çevresel bileşenleri de toplumlara ve bölgelere göre 
karakteristik farklılıklar içerir. Küresel hedeflerin bu farklılıklar temelinde 
uygulanmasını ve tutarlı eylemlerle belirli bir takvime göre desteklenmesini 
“Sürdürülebilir Kalkınma’nın Yerelleştirilmesi” olarak tanımlamaktayız.
Gerek Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan 2030 gündeminde gerekse 
de bölgesel kalkınma hareketleri kapsamında açlığın ve yoksulluğun 
azaltılmasında, istihdamın sağlanmasında, sağlıklı besin zincirlerinin 
oluşması ve tarım sektörünün performansı birincil önem taşımaktadır. 
İşgücü dahil kaynakların etkin şekilde ve tarımsal üretimi destekleyecek 
şekilde kullanılması, böylece endüstriyel modelin her alanda bu şekilde 
geliştirilmesi öngörülmüştür. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini 
esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözen, verimliliği 
yüksek, etkin bir üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, 
doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanan tarım sektörünün 
oluşturulması, Sürdürülebilir Kalkınma vizyonunun özü ve bizim de 
önceliğimizdir.
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Başkanın kaleminden…

1.
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Tunç SOYER / Seferihisar Belediye Başkanı
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İnsanoğlu bu gezegendeki 70.000 yıllık macerasının büyük bölümünü avcılık 
ve toplayıcılık yaparak geçirmiştir. Tarımla tanıştıktan sonra, sadece  12-13.000 
yıllık bölümünde, yerleşik bir hayata geçmiştir. Buğdayın evcilleştirilmesi ile 
başlayan tarımın keşfi süreci,  “Bereketli Hilal” denilen topraklarda, yani 
Anadolu’da insanın elinden toprağa ilk tohumların düşmesiyle başlamıştır.  Bu 
bereketi topraklar, daima, insanoğlunun en büyük zenginlikleri yaşamasına 
imkan veren kaynaklara sahip olmuştur.

Çocukluğumuzda, öğretmenlerimizin söylediği “Ekonomisi kendisini 
beslemeye yeten ender ülkelerden biriyiz” “Dünyanın tahıl ambarıyız” 
sözleri hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Peki daha 20-30 yıl öncesine 
kadar, bu sözlerin doğruluğunu kanıtlayacak onlarca veri varken, ne oldu da 
bu topraklarda artık, gübreyi, mercimeği, ithal eder bir noktaya geldik.

Büyük kuraklıklar, doğal afetler yaşandı ve  nehirler kurudu, topraklar 
bereketini yitirdi de bizim haberimiz mi olmadı ?

Olumsuz bir çok etken yaşanmış olsa da, aynı güneş, aynı yeraltı-yerüstü 
zenginlikleri varlığını koruyor ve biz bu nimetlerin faydalarından mahrum 
kalıyoruz.

Dış dinamiklerin payı olsa da, aslolan, uygulanan tarım politikalarıdır 
bu sonuçları doğuran. Bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin bu durumu 
hakettiğine inanmıyoruz. Derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık 
gibi yaşamak istemiyoruz.

O nedenle, olağanüstü kaynaklarımızı tekrar gün ışığına çıkartmak ve adil 
bir düzen içinde bu kaynakların nemasını paylaşmak istiyoruz.

O nedenle “Başka bir tarım mümkün” diyoruz ve küçücük bir kasaba 
ölçeğinde, Seferihisar’da bu imkanın göstergelerini her gün onlarca örnekle 
göstermeye devam ediyoruz. Ne cehalet ne de hıyanet içinde olmadığımız 
için olanca gücümüzle daha başarılı uygulamaları hayata geçirmeyi,  daha 
güzel örnekler ortaya koymayı sürdüreceğiz.
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Şerafettin BUDAK / Tarımsal Kalkınma Hizmetleri Müdürü
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Neden önce tarım?



Ülkemiz dünyanın en bereketli tarım alanları üzerine kurulduğundan beri çeşitli 
medeniyetlere ev sahipliği etmiş stratejik bir coğrafyadır. 

Kurtuluş Savaşı gibi zor bir mücadeleden sonra, Türk halkı tarlasını ektiği ve 
üretmekten yılmadığı için o güç koşullarda yüce bir medeniyet yaratmıştır. 
Fakat o günlerde binbir emekle geliştirilen tarım politikamız, bugün itibariyle 
dışa bağımlı hale gelmiştir. Sanayileşmenin sebep olduğu mülksüzleştirme ve 
topraktan koparma sonucu köyden kente yapılan göçler, Türkiye’nin tarımsal 
dışa bağımlılığının başlıca sebeplerinden biri olarak kenara not edilmelidir. 

Bilindiği üzere, ülkemiz güçlü bir tarım ülkesi olmak için birçok büyük dünya 
devletinin halihazırda kaybettiği, temiz hava, temiz su ve işlenebilir temiz 
topraklara sahiptir.  Bu koşullarda ülkece başarmamız gereken temel şey suni 
ithal tohumdan kurtularak ülkemizi GDO’lu tohum – hastalık – ilaç çarkının 
dışına çıkartmaktır. 

İşte bizler de bu ulusal vazifeden pay biçerek başkanımız Tunç SOYER 
öncülüğünde ”yerel tohumları korumak” amacıyla yola çıktık. Türkiye’de 
“tohum takas şenliklerini” düzenleyen ilk belediye olarak hem toplumsal 
farkındalık yarattık, hem de ünlü şairimiz Can Yücel’in vasiyet ettiği, Türkiye’nin 
ilk tohum merkezi olan “Can Yücel Tohum Merkezi”ni kurduk. Bu merkezde bir 
yandan ata tohumlarımızı çoğaltarak üreticilerimize bedelsiz olarak dağıttık, 
ayrıca sağlıklı ürünler elde ettik. 

Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Vizyonumuz kapsamında, tarımsal kalkınma 
kooperatifleri ve yanı sıra, Zeytin ve Mandalina Üreticileri Birliği kurarak 
üreticilerimize sahip çıktık. Atatürk Orman Çiftliği’nin ülkemize model 
olmasından esinlenerek biz de ilçemizde birçok ayrı noktada doğru tarım 
uygulamaları yaparak üreticimize örnek olmaya çalıştık. Bu çalışmaları yaparken 
temel amacımız daima Seferihisar’dan dalga dalga yayılan doğru bir tarım 
politikası üreterek çocuklarımıza sağlıklı ve güçlü bir Türkiye miras bırakmak 
oldu. 

Bu bakımdan Yüce Atatürk’ün şu sözleri bizlere yol göstermektedir: 

“ Kılıç ve saban.. Bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi.” 
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Ekibimiz

3.

Şevket MERİÇ 
Tarımsal Hizmetler Sorumlusu

Nehir İLDENİZ
Saha Sorumlusu

Seferihisar Belediyesi olarak, 2009 yılından bu yana arazi kontrolü, 
iyi tarım uygulamaları, toprak analizleri gibi faaliyetleri yürütüyor 
ve kentlinin sofrasına sağlıklı ürün ulaşması için çalışıyoruz. “Başka 
bir Tarım Mümkün” diyerek geliştirdiğimiz ve tüm Türkiye’ye örnek 
olduğuna inandığımız tarımsal model sayesinde, üreticiler arasındaki 
örgütlenme ve kooperatifleşme çabası günden güne gelişmektedir. 
Seferihisar modeli, üretici kadınlarımızın sadece ekonomik 
statüsünü değil, aynı zamanda sosyal statüsünü de güçlendirmeyi 
hedeflemektedir. Özetle, köyden kente göçün son bulduğu, üretken, 
rekabetçi fakat doğaya saygılı bir tarımsal ekonomiyi inşa etmek 
sürdürülebilirlik vizyonumuzun en büyük başarısı olacaktır. 

Tarım denilince aklımıza ilk gelen şey topraktır. Fakat topraklarımız 
yerli tohumların satışının yasaklanması ve artan zirai ilaç kullanımıyla 
beraber zehir saçmaya, dolayısıyla hastalıkların hızlıca artışına 
neden olmuştur. Böylece “herkes için sağlıklı ve temiz gıda hakkı”  
toplumun elinden alınmıştır.  Seferihisar Belediyesi olarak ürettiğimiz 
yeni projelerle hem küçük üreticiyi destekliyor hem de verimli, adil 
ve sürdürülebilir bir tarımsal ekonomi kurmayı amaçlıyoruz. Ancak, 
tarımı gelecek nesillere aktarmak, topraklarımızın yok olmasını ve 
kent rantına feda edilmesini engellemek istiyorsak ‘kent sakinleri’ 
olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. 

Çünkü tarım topraktır… Toprak ise geleceğimizdir…
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Bülent ÖNAÇAN
Baraj Sorumlusu

Aylin BOSTAN  
Can Yücel Tohum Merkezi Sorumlusu

İlçemizde 90’lı yılların başında yaşanan kuraklık, hepimize su 
akaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda önemli bir ders 
verdi. Yaşanan kuraklık sonrasında inşaa edilen Seferihisar Barajı 
ile sağlanan kaynağın verimli kullanılması için belediyemizin yaptığı 
çalışmalar sonucu 5006 metrelik ana iletim hattının yenilenmesiyle 
su kayıp ve kaçakların önüne geçilmiş, tarımsal sulama sistemlerinde 
örnek teşkil eden adil ve planlı dağıtıma vesile olan Ultrasonik 
Sulama Sayaç Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.  “Sudan ucuz su’’  
sloganıyla çıkılan yolda çiftçinin enerji tüketim maliyeti ve yer altı su 
kaynaklarının kullanımının da önüne geçilmiş, planlı, yeterli ve zengin 
baraj suyu kullanımına vesile olunmuştur

2010 yılında Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi 
olarak ‘yerel tohumlara özgürlük’ diyerek yola çıktık ve 5553 sayılı 
yasa karşısında “Tohum Seferberliği”ni başlattık. Bu seferberlik 
kapsamında her yıl aralıksız tohum takas şenlikleri düzenledik ve bu 
zamana kadar Türkiye’de bizi örnek alarak tohum takas şenlikleri 
düzenlemek isteyen tüm yerel yönetimlere destek olduk. Yerel 
yönetimler arasındaki bu dayanışma duygusunun tohum seferberliğini 
son derece anlamlı kılacağına inanıyoruz. Tarımsal perspektifimiz 
gereği, “herkes için iyi, temiz ve adil gıda” hakkını savunuyor ve 
Can Yücel’in manevi mirasına yaraşır bir şekilde çalışmaktan onur 
duyuyoruz…
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Şerafettin BUDAK Tarımsal Hizmetler Müdürü
Şevket MERİÇ  Tarımsal Hizmetler Sorumlusu
Bülent ÖNAÇAN Baraj Sorumlusu
Aylin BOSTAN Can Yücel Tohum Merkezi Sorumlusu
Nehir İLDENİZ Saha Sorumlusu
Enes İNCEOĞLU Meyve-Sebze Kurutma Sorumlusu
Baki ÇOKGENÇ Orhanlı/Kavakdere Köyü
Halil SÜTLÜGÜL Orhanlı Köyü
Mehmet Ali KANÇELİK Beyler Köyü
Yaşar ZEYBEK Çamtepe Köyü
Hasan ANDAÇ Orhanlı Köyü
Erdem SÜNER Düzce Köyü
Hüseyin ÇİFTÇİ Ulamış Köyü
Ertan SAĞLAM İhsaniye Köyü
Turgay ÖLMEZEL Beyler Köyü
Kadir SERİN Personel

Ekibimiz
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4.
Başka bir tarım mümkün.



Küreselleşmenin günümüzde yarattığı hızlı 
beslenme (fast food) alışkanlığı sadece beslenme 
alışkanlarımızı kökten değiştirmekle kalmadı, aynı 
zamanda sağlığımızı ve çevremizi tehdit eden bir 
boyuta ulaştı. 

Bunun yanı sıra modern tarımsal sistemde 
kullanılan zirai ilaçların toprak verimliliğini hızla 
yok ettiği artık bilinen bir gerçek. Hatta hızlı 
sanayileşmeyle beraber, zirai ve endüstriyel 
atıkların sebep olduğu bir iklim değişikliği 
felaketi uluslararası kamuoyunda her geçen gün 
tartışılırken,  Seferihisar Belediyesi olarak bu 
sorunlar karşısında çevreye duyarlı, yerel odaklı 
ve güvenli bir gıda sistemi kurulması gerektiği 
düşüncesindeyiz.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
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Bugün dünyada milyonlarca 
insan obezite ve diyabet gibi 
hastalıklarla mücadele için devasa 
paralar harcarken, öte yandan 
endüstriyel tarım iddia edildiğinin 
aksine milyarlarca insanın açlık 
sorununa yanıt vermekte son 
derece yetersiz kaldı.



Endüstriyel tarımın getirdiği yararları reddetmeden ama endüstriyel tarımın 
“müdahaleci” ve “emeği giderek ortadan kaldıran” anlayışı karşısında 
habitatı, tarımsal işgücünü, özellikle küçük üreticiyi ve gelecek nesillerin 
ihtiyacını gözeten sürdürülebilir bir sistemin kurulabileceğine inanıyoruz.   

Saydığımız bu nedenlerden ötürü başka bir tarımın mümkün olduğunu 
savunuyor ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma hedefimizi dört temel prensibe 
dayandırıyoruz: 

Seferihisar Belediyesi olarak bu prensipler doğrultusunda 
geliştirdiğimiz yerel tarımsal kalkınma modelinin en çok 

gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupları içermesinden ve 
bahsi geçen bu grupları ilçe ekonomisine başarıyla dahil 
etmekten ötürü büyük gurur duyuyoruz.  

Dolayısıyla en başta Cittaslow Türkiye belediyeleri 
olmak üzere uygulanmaya başlanan bu modelin ulusal 
tarım politikası haline gelmesini ve ülkemizin diğer 

bölgelerinde de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. 
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4. Başka bir tarım  mümkün
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Endüstriyel tarımın getirdiği yararları reddetmeden ama 
“müdahaleci” ve “emeği giderek ortadan kaldıran” 
anlayışa karşı habitatı, tarımsal işgücünü ve özellikle küçük 
üretici ile gelecek nesillerin ihtiyacını gözeten   

“başka bir tarım” elbette mümkün.
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Sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmanın 
sağlanabilmesi için  mevcut bitki türleri 

ile tohum cins ve çeşitliliği korunmalı ve 
bizden sonraki nesile güvenle aktarılmalıdır.

4.1
Yerli Tohumu Korumak
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4.1 Yerli tohumu korumak



Günümüzde bazı çok uluslu şirketler 
tohumun genetiğiyle oynayarak yeniden 
üretilemez hale getirmekte ve bu şekilde 
tohumu ticari metaya çevirerek küresel 
bir hegemonya kurma çabası içindedir. 

Söz konusu şirketler, yürüttükleri lobi 
faaliyetleri aracılığıyla ulusal tarım 
mevzuatlarını değiştirmekte ve bu yön-
temle kartelleşerek özellikle gelişmekte 
olan ülkelerin tarım politikalarını tahak-
kümleri altına almaktadırlar. 

Ülkemizde, 2006 yılında çıkarılan 5553 Sayılı 
Tohumculuk Kanunu’nun bu faaliyetlerin 
vahim bir sonucu olduğu kanısındayız. Zira 
kanuna göre, atalarımızdan kalan ve yeniden 
çoğaltılabilen binlerce yerel tohum çeşitten 
sayılmamakta ve “tescil edilmediği” gerekçe-
si ile ticareti yasaklanmaktadır. 

Halbuki yerel tohumların gerek lezzet, gerek 
besleyicilik açısından daha zengin ve değişen 
koşullara göre daha dayanıklı olduğu bilinen 
bir gerçektir. 
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Seferihisar Belediyesi, bu gerçekten 
hareketle 2011 yılında “Tohum 
Takas Şenlikleri”ni organize ederek 
tohumun ticarileşmesi ve yerel 
tohum çeşitliliğinin yok olma riskine 
karşı Türkiye’de harekete geçen 
ilk yerel yönetim olmuştur. Tohum 
takas şenlikleri ile yerel tohumların 
yaygınlaştırılması ve toplumsal bir 
farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 
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4.1 Yerli tohumu korumak



Seferihisar Belediyesi ayrıca bu 
kapsamda yerel tohumların saklandığı, 
çoğaltıldığı ve aynı zamanda fide haline 
getirilerek üreticilere bedelsiz olarak 
verildiği Can Yücel Tohum Merkezi’ni 
faaliyete geçirmiş ve ülkemizde yine bir 
ilki gerçekleştirmiştir. 

Can Yücel Tohum Merkezi gelinen 
noktada bir çok yerel yönetime örnek 
olmuş ve benzeri tohum merkezlerinin 
başka şehirlerde de kurulmasına öncülük 
etmiştir. 

Dolayısıyla Can Yücel Tohum Merkezi 
faaliyet gösterdiği 2011’den bu yana, 
yerel tohumların korunması için verilen 
mücadelenin bir simgesidir. Ayrıca 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
kapsamında “açlığa son” (Hedef 2) ve 
“sorumlu üretim ve tüketim” (Hedef 12) 
hedeflerinin ilk zincirini oluşturmaktadır.    

Zincirin son halkası herkesin iyi, lezzetli, 
temiz ve kaliteli yiyecekleri yiyebilmesi 
ve bunun sadece bir kesimin değil 
herkesin hakkı olmasıdır.
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Yürekten bağlı ve takipçisi 
olduğumuz Slow Food felsefesi 

bunu şu üç basit sözcükle açıklıyor: 

İyi, temiz ve 
adil gıda.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL KALKINMA VİZYON BELGESİ 2018
4.1 Yerli tohumu korumak



2.5 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlıklı yönetilmiş ve çeşitlendirilmiş tohum ve 
bitki bankalarını da içerecek şekilde, tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik ve evcil hayvanların ve onların 
yabani türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve uluslararası kabul edildiği şekilde genetik kaynakların ve 
ilgili geleneksel birikimin kullanımından elde edilen faydalara erişimin ve bu faydaların adil ve hakkaniyetli 
paylaşılmasının desteklenmesi.

2.a  Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde  tarımsal üretim kapasitesinin 
artırılması için,   geliştirilmiş uluslararası işbirliğini de içerecek şekilde, kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve 
yayın hizmetleri, teknoloji geliştirme ile bitki ve hayvan gen bankalarına  yatırımın artırılması.

Açlığı bitirmek, gıda güvenliği ve iyi beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.2
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12.8 2030’a kadar, her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında 
gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmasının sağlanması

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını benimsemek.12

15.5 Doğal habitatların bozunmasının azalması için acil ve kaydadeğer tedbirlerin alınması, biyoçeşitlilik 
kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar tehdit altındaki türlerin korunması ve tamamen yok olmasının 
engellenmesi.

15.9 2020’ye kadar ekosistemlerin ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlara, kalkınma 
süreçlerine ve yoksulluk azaltma stratejilerine ve hesaplarına dâhil edilmesi

Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek.15
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İlgili Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Alt Hedefler 
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Cittaslow ağı, küreselleşmenin şehirlerin 
dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını 
standartlaştırmasını ve yerel özeliklerini 
ortadan kaldırmasını engellemek için Slow 
Food hareketinden ortaya çıkmış bir kentler 
birliğidir. 

Seferihisar Belediyesi olarak yaşamın kolay 
olduğu kentlerin uluslararası ağı Cittaslow’un 
(Sakin Şehir) ilk temsilcisi ve başkenti olarak 
çıktığımız bu yolda öncelikli hedeflerimizden 
biri de Yerel Üreticiyi desteklemek olmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda Seferihisar’ın yerel 
kimliğini ve özelliklerini koruyarak halkımızın 
kendi ürettiği meyve sebzeleri kendi yerel 
pazarlarında, aracısız biçimde satmaları ve 
hane gelirine katkı sağlamaları için Üretici 
Pazarları hayata geçirilmiştir.
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Üretici pazarlarının ilki, ilçemiz ve 
çevre köylerimizdeki emekçilerimizin 
kendi yaptıkları ve ürettikleri ürünleri 
sergileyip, satabilmeleri ve emeklerini 
gelire dönüştürebilmeleri için 2009 
yılında Seferihisar ilçe merkezinde hayata 
geçmiştir. 

13 üretici ile kurulan ilk üretici pazarına 
gösterilen ilgi, pazarın kısa sürede 
büyümesini sağlamıştır. Böylelikle hem 
pazarda sattıkları ürünler sayesinde 
geçimini sağlayan üreticilerin sayısı 
artmış, hem de pazarda sunulan ürün 
yelpazesi genişlemiştir. Öyle ki haftanın 
sadece Salı günü kurulan üretici pazarı 
zamanla kurulduğu gün ile özdeşleşmiş 
“Salı Pazarı” ismini almıştır. 

Organik tarım ve iyi tarım sertifikalarına 
sahip olan köylü ve çiftçilerimiz tarafından 
köylerimizdeki tarım alanlarında yetiştirilen 
mahsuller ile kadınlarımızın bereketli 
elleriyle ürettikleri tüm ürünler, aracısız 
olarak pazarımızda satışa sunulmaktadır. 
Pazarda satışa sunulan ürünlerin 
kriterlere uygunluğu Tarımsal Kalkınma 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 
ziraat mühendisleri tarafından düzenli 
olarak kontrol edilmektedir. 
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Kurulduğu ilk günden bu yana pazar yerini hiçbir 
ücret talep etmeksizin tüm üreticilerimize tahsis eden 
belediyemiz, bunun karşılığında  üreticilerimizden, 
sadece kendi toprağında ya da mutfağında 
ürettiği ürünleri pazara getirmelerini ve 
böylece ilçemizin zenginliğini gün yüzüne 
çıkarmalarını beklemektedir. 
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Pazarlarımızdaki tezgahların

yarıdan fazlası 
çalışkan ve üretken
kadınlarımız 
tarafından işletilmektedir. 
Kendi gelirine sahip olan 
kadınlarımız, sosyal hayata daha 
fazla katılım göstermekte ve daha 
fazla bireysel proje geliştirerek, 
sosyo-ekonomik güçlerini günden 
güne daha da arttırmaktadır.
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Kurulduğu ilk zamanlarda küçük bir yerel 
pazar olan köy pazarına ilgi, zamanla pazarın 
büyümesini beraberinde getirmiştir. Gelen 
ziyaretçilerin talepleri ile her geçen gün büyüyen 
pazarda bugünkü tezgah sayısı 150’dir. Salı 
günleri kurulan pazarda satılan ürünler mevsime 
ve köylünün ürettiği ürünlerin çeşitliliğine bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Salı Pazarı’nda 
yer alan tezgahlarda mevsimine uygun sebze ve 
meyvelerin yanı sıra evlerde yapılan hamur işleri, 
yemekler, köy ekmekleri, doğal zeytinyağı, doğal 
sabun gibi ürünler satışa sunulmaktadır. 

Seferihisar merkezinde kurulan üretici pazarına 
ilginin yoğunluğu, gelen ziyaretçilerin sayısının her 
geçen hafta artması farklı yerlerde de üretici pazarı 
kurulmasını beraberinde getirmiştir. Seferihisar 
merkezde kurulan üretici pazarı dışında kurulan 
diğer üretici pazarları Sığacık Kaleiçi Pazarı, 
Orhanlı Pazarı ve Ulamış Pazarı’dır.
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8.5 2030’a kadar gençler ve engelliler dahil tüm erkek ve kadınların tam ve üretken istihdama, insana yakışır 
işlere erişmesi ve eşit işe eşit ücretin sağlaması

8.7 2Zorla çalıştırmanın yok edilmesi, modern köleliğin ve insan kaçakçılığının bitirilmesi  ve çocukların 
asker olarak kullanılması dâhil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin  yasaklanması ile ortadan 
kaldırılmasının sağlanması için acil ve etkili tedbirlerin alınması  ve 2025’e kadar her türlü çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi

Herkes için sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken istihdamı ve insana yakışır işleri desteklemek.8

2.3 2030’a kadar küçük ölçekli gıda üreticilerinin, özellikle kadınların, yerlilerin, çiftçilerin, çobanların 
ve balıkçıların; araziye, girdilere ve diğer üretken kaynaklara, bilgiye, mali hizmetlere, pazara ve katma 
değer fırsatları ile tarım dışı istihdam olanaklarına eşit ve güvenli erişim yoluyla  gelirlerinin ve tarımsal 
üretkenliğinin ikiye katlanması

2.4  2030’a kadar, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması ile verimliliği ve üretimi artıran, 
ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere 
uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir şekilde iyileştiren dayanıklı tarım 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Açlığı bitirmek, gıda güvenliği ve iyi beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.2
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İlgili Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Alt Hedefler 

11.a Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının güçlendirilmesi yoluyla kentsel, kırsal alanlar ve kent çeperi 
arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel  olumlu ilişkilerin desteklenmesi.

Kentleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek11

5.5 Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta, karar alma süreçlerinin her seviyesinde  tam ve etkili  
katılımı ile liderlik edebilmeleri için eşit fırsatlar sağlanması

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek.5
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4.3
Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Kurmak
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Tarladan sofraya örgütlü gücün en büyük 
göstergesi olan kooperatifler ve üretici 
birlikleri, dünya gıda fiyatlarındaki artış, 
iklim değişikliği ve buna benzer gelişmeler 
karşısında dünya piyasalarında rekabet 
edebilecek bir konuma erişmişlerdir. 

Sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma 
hedefini gerçekleştirmek için üretici 
birlikleri ve kooperatifler kurulmalıdır. 
Ayrıca, tarımsal kalkınma kooperatifleri 
ürün üretmenin yanı sıra işleme, depolama, 
nakliye ve pazarlama süreçlerini de üstlenerek  
sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modelini 
geliştirmek için büyük bir önem teşkil 
etmekte ve böylece kırdan kente göç eğilimini 
tersine çevirebilecek çok güçlü bir etki 
oluşturmaktadır.

Tarımsal kalkınma vizyonumuzu 

küresel ortaklıklar kurmak suretiyle 

pekiştirmek ve güçlendirmek  için 

“Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri”nin 

yerel yönetimler arasında yeni 

ortaklıklar oluşturma ve ürün 

geliştirme ile birlikte alternatif 

pazarlara ulaşmak için de en doğru 

çözüm olduğuna inanıyoruz…  
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Kurulması ve gelişmesi aşamalarında destek 
verdiğimiz kooperatiflerimiz, Seferihisar’ın doğal 
ürünlerini tüketiciye aracısız ve sağlıklı bir biçimde 
ulaştırmaktadır. Ayrıca Kooperatif ürünlerimiz 
“seferipazar.com” ve “seferibakkal.com” web 
siteleri üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına 
gönderilmektedir. 

Seferihisar Belediyesi olarak kırsal 
kalkınmayı gerçekleştirmek, küçük 
üreticileri desteklemek, yaşam ve 
kültür düzeylerini yükseltmek, kır-
kent arasındaki gelir eşitsizliğini 
ortadan kaldırmak  ve tarım-sanayi 
bütünleşmesini sağlamak için 
bugüne kadar birçok kooperatif 
ve birliğin kurulmasına öncülük 
ettik, destek verdik. 

Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği

Seferihisar Zeytin Üreticileri Birliği 
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Üreticimizin örgütlü gücü sayesinde,

 yerel ürünlerimiz, 
sadece yurtiçinde değil, 

Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere, yurtdışında 
da her geçen gün artan  

ilgiyle karşılanarak 
sınırlarımızı aşmış ve 
uluslararası bir başarı 

hikayesine dönüşmüştür. 
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12.2 2030’a kadar, her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında 
gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmasının sağlanması

12.3 2030’a kadar kişi başına düşen küresel gıda israfının perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya 
düşürülmesi ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik zinciri faaliyetleri sürecinde 
gıda kayıplarının azaltılması

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını benimsemek.12

1.a Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler için yeterli ve öngörülebilir araçlar 
geliştirmek ve yoksulluğun tüm yönleriyle bitirilmesine yönelik politika ve programlar uygulayabilmek için, 
geliştirilmiş kalkınma işbirliği de dâhil olmak üzere farklı kaynaklardan gelen imkanların önemli ölçüde 
harekete geçirilmesinin sağlanması

1.b  Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımların hızlandırılması için, yoksul odaklı ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlam 
politika çerçevelerinin oluşturulması

Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek1
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8.2 Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak; faaliyet çeşitlendirme, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilik yollarıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere ulaştırılması

8.3 Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen 
kalkınma odaklı politikaların teşvik edilmesi ile finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde  
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin özendirilmesi

8.8 Çalışanların haklarının korunması ve başta kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz 
işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

Herkes için sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, üretken istihdamı ve insana yakışır işleri desteklemek.8

17.16 Tüm ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıya 
ulaşmasını desteklemek maksadıyla bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları paylaşan ve seferber 
eden çok paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan sürdürülebilir kalkınma küresel ortaklıklarının 
iyileştirilmesi

Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine canlılık kazandırmak17

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Alt Hedefler 
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Yüksek katma değerli tarım ürünleri üretmek
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4.4
Yüksek katma değerli tarım ürünleri üretmek
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Tarımsal kalkınma vizyonumuzda “sorumlu 
üretim ve tüketim” hedefini ve insanın 
yaşam kalitesini arttıran bir üretim sürecini 
önemsiyoruz. Bu iki temel husus,  tarımsal 
üretimin yanı sıra, ürünün işlenerek bir sanayi 
ürünü haline getirildiği aşamayı da önemli 
kılıyor.   

üreticilerimizin daha çok 
gelir elde etmesini ve bu 
özgüvenden hareketle 
daha iyi örgütlenmelerini 
amaçlıyoruz. 

Ürünün işlenerek bir sanayi ürünü 
haline getirilmesi yoluyla 
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Tarımsal ürünlerin sanayi ürünü haline getirildiği sürece 

Seferihisar Mandalina Kurutma Tesisi
bir örnek:

İlçemizin en büyük ekonomik geçim kaynağı mandalina üreticiliğidir.  Seferihisar 
mandalinası, “Satsuma” cinsi olarak bilinen özel bir türdür ve yalnızca Seferihisar 
bölgesinde yetişmektedir. 

Seferihisar Belediyesi, ilk aşamada üreticilerimizi tek bir çatı altında toplanması 
ve güçlenmesi amacıyla “Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği”nin kuruluşuna 
öncülük etmiştir. 

Mandalinanın iyi koşullarda yetiştirilmesi ve su kaynaklarının doğru kullanımı 
için “verimli sulama sistemi” projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile abone sayısı 
artmasına rağmen su tüketiminde kayıp-kaçak oranı azaltılmıştır. Bunun yanı sıra 
yüzlerce üreticimize verimli tarım konusunda eğitim verilmiştir. 
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Yöremize özgü diğer tarımsal ürünlerin de benzer süreçlerden 
geçerek bir sanayi ürününe dönüştürüldüğünü ve Seferihisar’ın 
markasıyla tescillendiğini söylemekten gurur duyuyoruz.  Her 
bir sanayi ürününün aynı zamanda üreticimizin sosyal yaşamına 
bir yatırım olduğunu bilerek, güçlü bir sosyal yaşamın, güçlü 
bir üretim getireceğini savunuyoruz. 

Seferihisar Mandalinası’nın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini arttırmak için 
belediyemiz tarafından her sene geleneksel olarak “Seferihisar Mandalina Şenliği” 
düzenlenmiştir. 

Ürün işlenerek “mandalina reçeli, lokumu, pekmezi” haline getirilmiştir. En son 
tamamen jeotermal ısı kullanmak suretiyle tadından ve aromasından hiçbir şey 
kaybetmeyen mandalina kurusu elde edilmiştir.  

Verimli üretimi, ürünün geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetleri sonucunda Seferihisar 
Mandalinası, son derece karlı bir ürün haline gelmiştir. Ayrıca tarımsal ürünlerin in-
ternet üzerinden satışını gerçekleştiren ilk belediye olarak mandalina ve yan ürün-
leri seferibakkal.com ve seferipazar.com web siteleri üzerinden de  satılmaktadır. 
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8.2 Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak; faaliyet çeşitlendirme, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilik yollarıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere ulaştırılması

8.3 Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen 
kalkınma odaklı politikaların teşvik edilmesi ile finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde  
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin özendirilmesi

8.9 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir  turizmin 
desteklenmesi için politikaların planlanması ve uygulanması.

Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek8
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10.2 2030’a kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna 
bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak  kapsanmasının sağlanması ve güçlendirilmesi

Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine canlılık kazandırmak10

9.3 Küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmelerin ,özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun koşullu 
krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirleri ile piyasalara entegrasyonlarının 
artırılması

9.4 2030’a kadar tüm ülkelerin kendi göreceli kabiliyetleri çerçevesinde kaynak kullanım verimliliğinin 
artırılması, temiz ve çevreye duyarlı teknoloji ve endüstriyel süreçlerin daha fazla kullanılmasıyla altyapının 
iyileştirilmesi ve sanayinin sürdürülebilir hale getirilmesi için yenileştirilmesi

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin 
güçlendirilmesi9

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Alt Hedefler 
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5.
Faaliyetlerimiz 



 Tohum Takas Şenlikleri
  Mandalina Festivali Ata Ekmeği ve Armola Şenliği Seferihisar Üretici Pazarları Slow Food Terra Madre       Toprak Ana              Etkinlikleri
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Can Yücel Tohum Merkezi 

   Seferihisar Mandalina       

    Üreticileri Birliği 

  Tarımsal Kalkınma      
   Kooperatifleri

  Seferihisar Mandalina  

   Kurutma Tesisi 
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6.
Ödüllerimiz
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En Çevreci
Kent Ödülü
Uluslararası Cittaslow Birliği, 
Seferihisar’ın yerel tohumların yok 
olmaması için verdiği mücadeleyi, 
dünyaya örnek göstererek ödüllendirdi.

Yaşamın kolay olduğu kentlerin 
uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) 
ağının Türkiye’deki ilk temsilcisi ve 
başkenti olan Seferihisar Belediyesi, 
Hollanda’da gerçekleştirilen yıllık genel 
kurul toplantısında 188 Sakin Şehrin 
içerisinde, Can Yücel Tohum Merkezi ve 
Tohum Takas Şenlikleriyle en çevreci 
kent seçildi.

2014
Uluslararası Cittaslow Birliği
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“Örnek Uygulama” ödülü
2010 yılından bu güne yerel tohumun 
yaşatılması ve çoğaltılması hedefiyle 
Tohum Takas Şenlikleri düzenleyen 
Seferihisar Belediyesi’ne Uluslararası 
Sürdürülebilir Kentler Ağı’ndan (UCLG) 
büyük bir ödül geldi. UCLG üyesi 
83 kentin projelerini değerlendiren 
uluslararası jüri, Tohum Takas Şenliği’ne 
“Örnek Uygulama” ödülü verdi.

“Jüri, Seferihisar (Türkiye) tarafından 
sunulan Tohum Takas Şenliği projesini, 
orijinalliği, kültürel ve biyolojik 
çeşitliliği koruması açısından dikkate 
değer bulmuştur. Tohum değiş tokuşu 
tarih boyunca aidiyet duygusuyla 
ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla festival, 
tohum takasının ötesinde, bölgenin 
tarım mirasını canlandırmaya etki 
etmiştir. Bu nedenle Jüri, UCLG Kültür 
Komitesi’nin bu projeyi örnek uygulama 
olarak tanıtmasına karar vermiş 
bulunmaktadır.”

Uluslararası Sürdürülebilir 
Kentler Ağı

2016



2017

İzmir’in Seferihisar ilçesinde üretilen Bilge 
Ağaç Zeytinyağı İngiltere’de zeytinyağı 
otoritelerinden tam not aldı.

Londra’da düzenlenen Zeytinyağı Tadım 
Günü’nde İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın 
ünlü zeytinyağları ile birlikte değerlendi-
rilen Seferihisar Bilge Ağaç Zeytinyağı 
uzmanların beğenisini topladı.

Dünyaca ünlü zeytinyağı tadımcısı, araştır-
macı- gazeteci yazar JudyRidway, Bilge 
Ağaç Zeytinyağı’nın tadı, kokusu ve aro-
masıyla dünyanın önde gelen zeytinyağları 
ile aynı kalitede olduğunu ifade etti.
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Sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik 
etmek amacıyla yenilikçi yaklaşımlarıyla 
rol model olmak için gayret gösteren 
kurum ve kuruluşları ödüllendiren 
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 
İnovasyon kategorisinde Seferihisar 
Belediyesi’nin Doğanbey’de hayata 
geçirdiği “Jeotermal Kaynakla Mandalina 
Kurutma Tesisi” en iyi proje seçildi.

2017

En iyi Proje 
Ödülü

Sürdürülebilirlik Akademisi

Bilge Ağaç 
Zeytinyağı’na
Avrupa’dan
tam not



Türk Patent Enstitüsü, bölgede yetişen satsuma 
cinsi mandalinayı “Seferihisar Mandalinası” adıyla 
coğrafi işaret verdi ve tescilleme kararı aldı. 

“İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle 
başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. 
Seferihisar Mandalinası’nın ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince 
dilim zarı, satsuma mandarinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici 
tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu 
bölgede Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmakta ve meyve şekli yansılaşmaktadır. 
Bu iki özellik ise yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale 
getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinası’nın 
rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl 
hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda 
mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik Pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır.”
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6  Ödüllerimiz

Seferihisar Mandalinası tescillendi

2018
Seferihisar Mandalinası tanımı ve ayırt edici özellikler

Türk Patent Enstitüsü
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Sürdürülebilir Tarımsal 

Vizyonumuz ve 
Önerilerimiz 
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VİZYONUMUZ
7.1.
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7.1  Vizyonumuz

21. Yüzyılda kentlerin inşası, yönetimi ve geliştirilmesi 
amacıyla 2016’da Ekvator Quito kentinde düzenlenen 
III. BM İnsan Yerleşimleri Konferansı (HABITAT III) 
sonucu ‘Yeni Kentsel Gündem’ deklarasyonu tüm 
dünyaya duyurulmuş ve katılımcı devletler tarafından 
imzalanmıştır.  

Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir 
vizyonu ifade eden Yeni Kentsel Gündem, tüm insanların 
eşit haklara sahip olduğu ve şehirlerin sunduğu fayda 
ve fırsatlara eşit şekilde erişebildiği  bir düzeni ifade 
etmektedir. Bu düzeni, ‘Herkes için Kent Hakkı’ olarak 
da özetlemek mümkündür. 

Seferihisar Belediyesi olarak, 

Şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın kent 
hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. 

Çünkü kent hakkının vazgeçilmez ve yaşamsal 
olduğunu savunuyoruz. 

Tarımsal faaliyetlerin tam da bu kapsamda bir nevi 
‘yaşamsal faaliyetler’ olduğu düşünüyor ve kent 
hakkına ulaşma yolunda önemli bir aşama olduğuna 
inanıyoruz. 

Sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma modelini öncelikle 
yerelde kurmak gerektiğini, tarımsal kalkınma hedefiyle 
kentler arasında karşılıklı ve derin işbirliği kurulması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu işbirliğini Yeni Kentsel Gündem’in ortaya koyduğu 
vizyon ve taahhütler doğrultusunda gerçekleştirmenin 
son derece yararlı olduğunu hatırlatıyor ve kendi 
tarımsal vizyonumuzu ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. 



Sürdürülebilir

Tarımsal

Vizyonumuz
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 EKONOMİK AÇIDAN 
•	 Üretici	kooperatifleri	ve	birlikleri	desteklemek	

•	 Düşük	maliyetli,	kaliteli	ve	katma	değeri	yüksek	gıda	üretimini	amaçlamak

•	 Tarımsal	kalkınma	yolunda	istihdam	arttırıcı	politikalar	oluşturmak

•	 Teknoloji	dostu	ve	yenilikçi	uygulamaları	takip	etmek

 SOSYAL AÇIDAN
•	 Herkes	için	iyi,	temiz	ve	sağlıklı	gıda	hakkını	korumak
•	 Açlığın	ve	yetersiz	beslenmenin	her	biçimini	sona	erdirmek	
•	 Tarımsal	kalkınma	yolunda	ortak	aklı	ve	işbirliğini	önemsemek
•	 Tarımsal	üretimde	gelecek	kuşakların	hak	ve	ihtiyaçlarını	gözetmek
•	 Bilinçli	üretici	ve	tüketici

•	 Kadının	sosyal	statüsünü	güçlendirmek

 ÇEVRESEL AÇIDAN 
•	 Doğaya	saygılı	bir	tarımsal	üretim	modeli	geliştirmek

•	 Toprağın	verimini	ve	biyoçeşitliliği	korumak

•	 Su	kaynaklarını	etkin	ve	verimli	bir	biçimde	kullanmak	

•	 Yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	kullanımını	arttırmak
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Seferihisar Belediyesi olarak yerelde 
edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini bugüne 
kadar çeşitli ortamlarda paylaşmaktan 
büyük bir mutluluk duyduk. Dolayısıyla, 
yerelde ve ulusal düzeyde tarımsal kalkınma 
hedefine ancak “ortak sorumluluk” ilkesiyle 
varılabileceğini düşünüyor ve önerilerimizi 
sunuyoruz.
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ÖNERİLERİMİZ
7.2.

A- POLİTİKA ÖNERİLERİMİZ



MİKRO DÜZEYDE 
•	Yerel	 yönetimler,	 sürdürülebilir	 tarımsal	 kalkınmayı	

temel vizyon olarak belirlemeli ve bu doğrultuda 
“yerel tarım politikaları” oluşturmalıdır. 

• Yerel politikalar uygulanabilir, adil ve kapsayıcı 
olmalıdır.  

•	Yerel	 yönetimler	 aralarında	 ortaklık	 ve	 işbirliği	
mekanizmaları geliştirmeli, yeni ağlar kurulmalıdır.

• Yerel yönetimler ulusal tarım politikalarının 
oluşturulmasında daha fazla söz ve yetki sahibi 
olmalıdır. 

•	Bu	 hususta	 yerel	 yönetimlerin	 tarımsal	 kalkınma	
amacıyla hazırlamış olduğu “yerel politika belgeleri” 
merkezi karar alıcılar tarafından dikkate alınmalıdır. 

MAKRO DÜZEYDE
• Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı sona erdirici 

tedbirler alınmalı ve yerelde üretimi teşvik eden 
ekonomik ve siyasi kararlar acilen hayata geçirilmelidir. 

•	Çevresel	 şartlar	 da	 hesaba	 katılmak	 üzere,	 köylerin	
ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendiren entegre 
planlar ve kapsamlı projeler hazırlanmalıdır. 

• Ulusal tarım politikaları, bütünşehir yasası ve 
ekonomik gidişata bağlı olarak ortaya çıkan “köyden 
kente göç” sorunu durdurulmalı, köylerin statüsü 
korunmalıdır. 

•	Tarımsal	 Kalkınma	 Kooperatiflerini	 aynı	 çatı	 altında	
bir araya getiren ve işbirliğini güçlendiren platformlar 
kurulmalıdır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL KALKINMA VİZYON BELGESİ 2018
7.2  Önerilerimiz



SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
72

ÖNERİLERİMİZ
7.2.

B- SOMUT ÖNERİLERİMİZ



 Sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma için fosil yakıtlara 
olan bağımlılık azaltılmalı, yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanımı teşvik edilmelidir. 

 Üreticiler toprak verimliliğini sürekli kılacak zirai ilaç 
ve gübre kullanımı konusunda eğitilmelidir. Bunun 
yanı sıra toprak rehabilitasyonu sağlanmalı humus 
kullanımı arttırılmalıdır.  

 Modern sulama sistemleri kurulmalı, bu sistemlerin 
yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan finansman 
seçenekleri attırılmalıdır. 

  Tarımda biyoçeşitliliği sağlamak amacıyla yerel tohum 
korunmalı ve ülke çapında yerel tohum merkezlerinin 
sayısı arttırılmalıdır. 

 Sürdürülebilir bir gıda sistemi için “yerel üretici 
pazarları” yaygınlaştırılmalı ve “yerel ürün bakkalları” 
her yerde hayata geçirilmelidir.   
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Ekler

a. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
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1.1  2030’a kadar, halihazırda günlük 1,25 $’dan daha az gelirle 
yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğun herkes için 
her yerde ortadan kaldırılması

1.2 2030’a kadar ulusal tanımlara göre tüm boyutlarıyla 
yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk 
oranının en az yarıya indirilmesi

1.3 Ulusal şartlara uygun sosyal koruma sistemlerinin ve 
önlemlerinin herkes için uygulanması ve 2030’a kadar yoksul 
ve kırılgan kesimin önemli ölçüde kapsanmasının sağlanması

1.4 2030’a kadar, başta yoksul ve kırılgan durumdakiler olmak 
üzere bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara 
ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk 
türlerine sahip olma ve  hükmetme, miras, doğal kaynaklar, 
uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal 
hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının 
sağlanması

1.5 2030’a kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanların 
dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve iklimle ilgili aşırı 
olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve 
afetlere maruz kalmalarının ve bunlara karşı kırılganlıklarının 
azaltılması

1.a Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan 
ülkeler için yeterli ve öngörülebilir araçlar geliştirmek ve 
yoksulluğun tüm yönleriyle bitirilmesine yönelik politika ve 
programlar uygulayabilmek için, geliştirilmiş kalkınma işbirliği 
de dâhil olmak üzere farklı kaynaklardan gelen imkanların 
önemli ölçüde harekete geçirilmesinin sağlanması

1.b Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımların 
hızlandırılması için, yoksul odaklı ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı ulusal, bölgesel 
ve uluslararası düzeyde sağlam politika çerçevelerinin 
oluşturulması

Her türlü
yoksulluğu
her yerde 
bitirmek      
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2.1 2030’a kadar, açlığın bitirilmesi ve özellikle yoksullar ve 
bebekler de dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak 
üzere herkesin yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli 
gıdaya erişiminin sağlanması

2.2 Beş yaş altındaki çocukların aşırı zayıflıkları ve büyümesini 
engelleyen nedenlere ilişkin  uluslararası düzeyde kabul 
edilmiş 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi de dahil olmak 
üzere 2030’a kadar, her türlü  yetersiz beslenme şekillerinin  
bitirilmesi ve gençlik çağındaki kızların, hamile ve emziren 
kadınların ve yaşlıların beslenme ihtiyaçlarının ele alınması

2.3 2030’a kadar küçük ölçekli gıda üreticilerinin, özellikle 
kadınların, yerlilerin, çiftçilerin, çobanların ve balıkçıların; 
araziye, girdilere ve diğer üretken kaynaklara, bilgiye, 
mali hizmetlere, pazara ve katma değer fırsatları ile tarım 
dışı istihdam olanaklarına eşit ve güvenli erişim yoluyla  
gelirlerinin ve tarımsal üretkenliğinin ikiye katlanması

2.4 2030’a kadar, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin 
sağlanması ile verimliliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin 
korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava 
koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere uyum kapasitesini 
güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir şekilde 
iyileştiren dayanıklı tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi

2.5 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
sağlıklı yönetilmiş ve çeşitlendirilmiş tohum ve bitki 
bankalarını da içerecek şekilde, tohumların, kültür 
bitkilerinin, çiftlik ve evcil hayvanların ve onların yabani 
türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve uluslararası 
kabul edildiği şekilde genetik kaynakların ve ilgili geleneksel 
birikimin kullanımından elde edilen faydalara erişimin ve bu 
faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşılmasının desteklenmesi

2.a Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan 
ülkelerde  tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için,   
geliştirilmiş uluslararası işbirliğini de içerecek şekilde, kırsal 
altyapı, tarımsal araştırma ve yayın hizmetleri, teknoloji 
geliştirme ile bitki ve hayvan gen bankalarına  yatırımın 
artırılması

2.b Doha Kalkınma Gündemi direktifi ile uyumlu olacak şekilde, 
her türlü tarımsal ihracat sübvansiyonlarının ve eşdeğer 
etkili tüm ihracat tedbirlerinin paralel olarak kaldırılmasını 
da içerecek şekilde, dünya tarım piyasalarındaki ticari 
kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi

2.c Gıda emtia piyasaları ve türevlerinin düzgün işlemesi için 
tedbir alınması ve  gıda fiyatlarının aşırı dalgalanmasının 
sınırlandırılmasına yardımcı olmak üzere gıda rezervlerini 
de içerecek şekilde piyasa bilgilerine zamanında erişimin 
kolaylaştırılması
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3.1 2030’a kadar, küresel anne ölüm oranının 100.000 canlı 
doğumda 70’in altına düşürülmesi

3.2 2030’a kadar, tüm ülkelerde yenidoğan ölüm oranının 
1.000 canlı doğumda en azından 12’ye, 5 yaş altı çocuk 
ölüm oranının da 1.000 canlı doğumda en azından 25’e 
düşürülmesi amacıyla,  yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların 
önlenebilir ölümlerinin sonlandırılması

3.3 2030’a kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen 
tropik hastalık salgınlarının bitirilmesi ve hepatit, su kaynaklı 
hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi

3.4 2030’a kadar, koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan 
hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin 
üçte bir oranında azaltılması ve akıl sağlığı ile esenliğin 
desteklenmesi

3.5 Uyuşturucu madde ve alkolün zararlı kullanımı dâhil olmak 
üzere madde bağımlılığının engellenmesi ve tedavisinin 
güçlendirilmesi

3.6 2020’ye kadar, karayollarındaki trafik kazalarından 
kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların dünya  çapında 
yarıya indirilmesi

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

3.8 Finansal riskten korumayı, kaliteli temel sağlık bakım 
hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve 
uygun fiyatlı zaruri ilaç ve aşılara erişimini de kapsayan 
genel sağlık sigortasının oluşturulması

3.9 2030’a kadar tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve toprak 
kirliliği ve kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve 
hastalıkların kaydadeğer miktarda azaltılması

3.a. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 
tüm ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının 
güçlendirilmesi

3.b Özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bulaşıcı 
ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için ilaç ve aşıların 
araştırılmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi, halk 
sağlığının korunması ve özellikle herkesin  ilaçlara erişiminin 
sağlanması amacıyla gelişmekte olan ülkelerin Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının tüm şartlarını 
kullanabilmesini onaylayan Ticaretle Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları (TRIPS) ve Kamu Sağlığına İlişkin Doha 
Deklarasyonuna uyumlu olacak şekilde satın alınabilir zaruri 
ilaç ve aşılara erişimin kolaylaştırılması

3.c Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük 
ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde 
sağlık finansmanının ve sağlık işgücünün işe alımının, 
geliştirilmesinin, eğitimi ile idamesinin kayda değer miktarda 
artırılması

3.d Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin 
ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski 
azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi
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4.1 2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, yerinde ve 
etkili eğitim çıktılarını üreten ücretsiz, eşit ve kaliteli ilk ve 
ortaöğretimi bitirmelerinin sağlanması

4.2 2030’a kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, ilköğretime hazır 
hale getirilmesi için, nitelikli erken çocukluk gelişimi bakım ve 
hizmetleri ile okul öncesi eğitimine erişiminin sağlanması

4.3 2030’a kadar tüm kadın ve erkeklerin karşılanabilir kaliteli 
teknik ve mesleki eğitim ile üniversite dahil yükseköğretime 
eşit erişiminin sağlanması

4.4 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için 
teknik ve mesleki beceriler de dâhil olmak üzere gerekli 
yeteneklere sahip genç ve yetişkin sayısının büyük oranda 
artırılması

4.5 2030’a kadar eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerine son verilmesi 
ve engelliler, yerliler ve  savunmasız çocuklar da dâhil olmak 
üzere tüm kırılgan kesimlerin her seviyede öğretime ve 
mesleki eğitime eşit erişiminin sağlanması

4.6 2030’a kadar gençlerin tamamının ve  kadın ve erkek 
yetişkinlerin çoğunun okur-yazar olması ve sayısal beceriler 
kazanmasının sağlanması

4.7 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir 
yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, barışçıl olma ve şiddete başvurmama kültürünün 
geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin 
ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının değerinin 
bilinmesi ile tüm öğrenciler tarafından sürdürülebilir 
kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin 
kazanımının sağlanması

4.a Çocuğa, engelliye ve cinsiyete duyarlı eğitim tesislerinin 
inşa edilmesi ile geliştirilmesi ve herkes için güvenli, 
şiddet içermeyen, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamının 
sağlanması

4.b 2020’ye kadar  gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki 
mesleki eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri, teknik, 
mühendislik  ve bilimsel programları kapsayan yüksek 
öğrenim programları için en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte 
olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere gelişmekte olan ülkelere kayıt olanağı sunan burs 
sayısının dünya çapında önemli miktarda artırılması

4.c 2030’a kadar, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan 
küçük ada devletleri başta olmak üzere   gelişmekte olan 
ülkelerde, öğretmen eğitimine yönelik uluslararası işbirliğini 
içerecek şekilde nitelikli öğretmen arzının önemli miktarda 
artırılması

Herkes için 
kapsayıcı 
ve adil bir 

nitelikli eğitimi 
sağlamak 
ve yaşam 

boyu öğrenim 
frsatlarını 

özendirmek



SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
80

5.1 Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her 
yerde bitirilmesi

5.2 Kamu alanları ve özel alanlarda, tüm kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü 
istismarı da kapsayan şiddetin  her türünün  yok edilmesi

5.3  Çocuk evliliği, erken yaşta ve zorla evlendirilme ile kadın 
sünneti gibi tüm zararlı uygulamaların yok edilmesi

5.4  Ulusal şartlara uygun şekilde kamu hizmetlerinin, altyapının 
ve sosyal koruma politikalarının  sağlanması ile hanehalkı ve 
aile içerisinde sorumlulukların   paylaşımının teşvik edilmesi 
yollarıyla  ücretsiz bakım ve ev işlerinin tanınması ve değer 
atfedilmesi.

5.5 Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta, karar alma 
süreçlerinin her seviyesinde  tam ve etkili  katılımı ile liderlik 
edebilmeleri için eşit fırsatlar sağlanması

5.6 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, 
Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme 
konferanslarının sonuç dokümanları çerçevesinde mutabık 
kalınan şekilde cinsel ve üreme sağlığına ve üreme 
haklarına evrensel erişimin sağlanması

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

5.b Kadınların güçlendirilmesini destekeleyen teknolojilerin, 
özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin  kullanımının artırılması

5.c Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ile kadınların ve 
kız çocuklarının her seviyede güçlendirilmesi için sağlam 
politikalar ile uygulanabilir mevzuatların  kabul edilmesi ve 
güçlendirilmesi

Toplumsal 
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6.1 2030’a kadar herkes için güvenilir ve satın alınabilir 
içmesuyuna evrensel ve adil biçimde erişimin elde edilmesi

6.2 2030’a kadar herkes için  yeterli ve adil kanalizasyon 
hizmetleri ile sıhhi koşullara  erişimin sağlanması ve 
kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin 
ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek kamuya açık alanlarda 
dışkılamanın sona erdirilmesi

6.3 2030’a kadar, kirliliği azaltarak, çöp dökümünü 
engelleyerek, zararlı kimyasalların ve maddelerin suya 
karışımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını 
yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı 
dünya çapında büyük ölçüde artırarak su kalitesinin 
yükseltilmesi

6.4 2030’a kadar tüm sektörlerde su kullanım verimliliğinin 
büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için 
sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından 
mağdur insan sayısının önemli ölçüde azaltılması

6.5 2030’a kadar uygun olduğu takdirde sınırötesi işbirliği dahil 
olmak üzere her düzeyde entegre su kaynakları yönetiminin 
uygulanması

6.6 2020’ye kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, 
akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili ekosistemlerin 
korunması ve eski haline getirilmesi

6.a 2030’a kadar, gelişmekte olan ülkelerde su toplama, 
tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm 
ve terkrar kullanım teknolojilerini de içerecek şekilde su ve 
atıksu ile ilgili eylemler ve programlar konusunda uluslararası 
işbirliğinin ve kapasite artırma desteğinin genişletilmesi

6.b Su ve atıksu yönetiminin iyileştirilmesi için yerel  katılımın 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi
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7.1 2030’a kadar satın alınabilir, güvenilir ve çağdaş enerji 
hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması

7.2 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları 
içindeki payının önemli ölçüde artırılması

7.3 2030’a kadar enerji verimliliğindeki küresel iyileşme hızının iki 
katına çıkarılması

7.a 2030’a kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojilerini de içerecek 
şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi 
kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve 
enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojileri yatırımlarının 
desteklenmesi

7.b 2030’a kadar tüm gelişmekte olan ülkelerde, özellikle en az 
gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde 
ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerde , herkese 
çağdaş ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sağlamak için 
altyapının yaygınlaştırılması ve teknolojinin iyileştirilmesi
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8.1   Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen ekonomik 
büyümenin sürdürülmesi; özellikle en az gelişmiş ülkelerde 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılada yıllık asgari yüzde 7 oranında 
büyümenin sağlanması

8.2 Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere 
odaklanarak; faaliyet çeşitlendirme, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilik yollarıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek 
seviyelere ulaştırılması

8.3 Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, 
yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı 
politikaların teşvik edilmesi ile finansal hizmetlere erişim 
yolunu da kapsayacak şekilde  mikro, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin 
özendirilmesi

8.4 2030’a kadar, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak 
verimliliğinin artan biçimde iyileştirilmesi ve gelişmiş ülkelerin 
önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modellerine 
Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programıyla uyumlu olacak şekilde, 
ekonomik büyümenin çevresel bozunmadan ayrıştırılması 
için çaba gösterilmesi

8.5 2030’a kadar gençler ve engelliler dahil tüm erkek ve 
kadınların tam ve üretken istihdama, insana yakışır işlere 
erişmesi ve eşit işe eşit ücretin sağlaması

8.6 2020’ye kadar istihdamda veya eğitimde yer almayan 
gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması

8.7 Zorla çalıştırmanın yok edilmesi, modern köleliğin ve 
insan kaçakçılığının bitirilmesi  ve çocukların asker 
olarak kullanılması dâhil olmak üzere çocuk işçiliğinin en 
kötü türlerinin  yasaklanması ile ortadan kaldırılmasının 
sağlanması için acil ve etkili tedbirlerin alınması  ve 2025’e 
kadar her türlü çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi

8.8 Çalışanların haklarının korunması ve başta kadın göçmenler 
olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan 
insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli ve emniyetli 
çalışma ortamlarının geliştirilmesi

8.9 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri 
teşvik eden sürdürülebilir  turizmin desteklenmesi için 
politikaların planlanması ve uygulanması

8.10 Herkesin bankacılık, sigorta ve mali hizmetlere erişiminin 
teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal finansal 
kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

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’nu da 
içerecek şekilde ticaret yardımı desteklerinin artırılması

8.b 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir stratejinin 
geliştirilmesi ve uygulamaya konması ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü Küresel İş Paktı’nın uygulanması
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9.1 Herkes için karşılanabilir ve hakkaniyetli erişimi esas alan 
ekonomik kalkınma ve insan esenliğini desteklemek için 
bölgesel ve sınır ötesi altyapıyı da içeren kaliteli, güvenilir, 
sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların geliştirilmesi

9.2 Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 
2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hâsıla 
payının ulusal koşullarla uyumlu olarak belirgin oranda 
artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına 
çıkarılması

9.3 Küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmelerin 
,özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun koşullu krediyi de 
kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirleri 
ile piyasalara entegrasyonlarının artırılması

9.4 2030’a kadar tüm ülkelerin kendi göreceli kabiliyetleri 
çerçevesinde kaynak kullanım verimliliğinin artırılması, temiz 
ve çevreye duyarlı teknoloji ve endüstriyel süreçlerin daha 
fazla kullanılmasıyla altyapının iyileştirilmesi ve sanayinin 
sürdürülebilir hale getirilmesi için yenileştirilmesi

9.5 Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde, 
2030’a kadar yenilikçiliğin desteklenmesi ve 1 milyon 
kişi başına düşen araştırma-geliştirme alanında çalışan 
kişi sayısının ve  kamu ve özel sektör araştırma-geliştirme 
harcamalarının önemli ölçüde artırılmasıyla bilimsel 
araştırmaların geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik 
yetkinliklerinin yükseltilmesi

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

9.b Sanayi çeşitliliği ve ticari mallara katma değer artırımı için 
elverişli bir politika ortamının sağlanmasıyla gelişmekte 
olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve 
yenilikçiliğin desteklenmesi

9.c Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin kaydadeğer oranda 
artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş ülkelerde 
evrensel ve karşılanabilir internet hizmetlerine erişimin 
sağlanması için çaba gösterilmesi

 

Dayanıklı 
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10.1 2030’a kadar nüfusun en alt yüzde 40’lık kesiminin gelirinin 
ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı 
olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması

10.2 2030’a kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, 
din, ekonomik ya da başka bir durumuna bakılmaksızın 
herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi olarak  kapsanmasının 
sağlanması ve güçlendirilmesi

10.3 Ayrımcılığa yol açan yasaların, politikaların ve 
uygulamaların bitirilmesi ve bu bağlamda uygun 
yasaların, politikaların ve eylemlerin yaygınlaştırılması 
yollarını da içerecek şekilde fırsat eşitliğinin temin edilmesi 
ve sonuçların eşitsizliğinin azaltılması

10.4 Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak 
üzere politikaların benimsenmesi ve zaman içerisinde 
daha fazla eşitliğin sağlanması

10.5 Küresel mali piyasaların ve kurumların mevzuatının ve 
izlenmesinin geliştirilmesi ve bu tür düzenlemelerin 
uygulamasının güçlendirilmesi

10.6 Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların 
var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans 
kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan 
ülkelerin daha güçlü temsilinin sağlanması ve  söz hakkının 
temin edilmesi

10.7 Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla 
insanların muntazam, güvenli, düzenli ve sorumlu 
bir biçimde göç etmesi ve yer değiştirmelerinin 
kolaylaştırılması

10.a Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle 
en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler 
için özel ve farklılaştırılmış muamele ilkesinin uygulanması

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 uyumlu olacak 
şekilde, doğrudan yabancı yatırımları da kapsayan nakit 
akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi

10.c 2030’a kadar göçmen işçi dövizi havale işlem bedellerinin 
yüzde 3’ün altına düşürülmesi ve bedeli yüzde 5’ten 
yüksek olan işçi dövizi havale yöntemlerinin sona 
erdirilmesi

Ülkelerin 
içinde ve 

arasındaki 
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11.1 2030’a kadar, herkesin yeterli, güvenli ve ekonomik 
olarak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin 
sağlanması ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi.

11.2 2030’a kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan 
insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların 
ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin 
artırılması, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle 
herkesin  güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir 
ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması

11.3 2030’a kadar tüm ülkelerde katılımcı, bütünleşik ve 
sürdürülebilir yerleşmelerin planlanması ve yönetimi 
için kapasite geliştirilmesi ile kapsayıcı ve sürdürülebilir 
kentleşmenin geliştirilmesi

11.4 Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumaya ve sahip 
çıkmaya yönelik çabaların artırılması.

11.5 2030’a kadar, yoksulları ve kırılgan durumdaki insanları  
korumaya odaklanarak, su kaynaklı afetler de dâhil olmak 
üzere afetlerden kaynaklanan ölümlerin ve etkilenen insan 
sayısının kaydadeğer miktarda azaltılması ve ekonomik 
kayıpların küresel GSYH içerisindeki göreli payının büyük 
oranda düşürülmesi

11.6 2030’a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların yönetimi 
ile hava kalitesine de özel önem gösterilerek şehirlerde kişi 
başına düşen olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

11.7. 2030’a kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve 
engelliler için güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil ve 
kamusal alanlara genel erişimin sağlanması.

11.a Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının güçlendirilmesi 
yoluyla kentsel, kırsal alanlar ve kent çeperi arasındaki 
ekonomik, sosyal ve çevresel  olumlu ilişkilerin 
desteklenmesi.

11.b 2020’ye kadar, kapsayıcılığı, kaynak verimliliğini, iklim 
değişikliğine uyumu, iklim değişikliğinin azaltılmasını ve 
afetlere karşı dayanıklılığı dikkate alan; Sendai Afet Riski 
Azaltımı  Çerçeve Belgesi 2015-2030  ve  her düzeyde 
bütüncül afet risk yönetimiyle uyumlu olan; bütüncül 
politika ve planları benimseyen ve uygulayan kent ve 
yerleşimlerin sayısının önemli ölçüde artırılması

11.c Yerel malzemeler kullanılarak, sürdürülebilir ve dayanıklı 
binaların inşası için, en az gelişmiş ülkelerin finansal ve 
teknik yardımlar aracılığıyla da  desteklenmesi
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12.1 Gelişmiş ülkelerin önderliğinde, gelişmekte olan 
ülkelerin gelişme seviyesi ve kapasiteleri göz önünde 
bulundurularak, tüm ülkelerin çabasıyla sürdürülebilir 
tüketim ve üretim kalıplarına yönelik 10 Yıllık Çerçeve 
Programının uygulanması

12.2 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin 
ve etkin kullanımının sağlanması

12.3 2030’a kadar kişi başına düşen küresel gıda israfının 
perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya düşürülmesi 
ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim 
ve tedarik zinciri faaliyetleri sürecinde gıda kayıplarının 
azaltılması

12.4 2020’ye kadar, kabul edilmiş uluslararası çerçevelerle 
uyumlu olacak şekilde kimyasalların ve tüm atıkların 
yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetiminin 
sağlanması ve bu atıkların insan sağlığına ve çevreye olan 
zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için  havaya, suya 
ve toprağa salınımının önemli miktarda azaltılması

12.5 2030’a kadar, atık oluşumunun önleme, azaltma, geri 
kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla önemli ölçüde 
azaltılması

12.6 Şirketlerin, özellikle büyük ve milletlerüstü olanlarının, 
sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerinin ve 
sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre 
etmelerinin özendirilmesi

12.7 Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu olacak şekilde 
sürdürülebilir kamu alımlarının desteklenmesi

12.8 2030’a kadar, her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınma ve 
doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında gerekli bilgilere 
ve farkındalığa sahip olmasının sağlanması

12.a Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve 
üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik 
kapasitelerini güçlendirmek üzere desteklenmesi

12.b İstihdam yaratan, yerel kültür ve ürünleri teşvik eden 
sürdürülebilir turizmin sürdürülebilir kalkınma etkilerini 
izleyebilmek için araçların geliştirilmesi ve uygulanması

12.c Gelişmekte olan ülkelerin özel koşulları ve ihtiyaçlarını 
tam olarak  göz önüne alarak ve yoksul ve etkilenen  
toplulukları koruyan bir yaklaşım göstererek bu ülkeler 
üzerinde olabilecek tüm olumsuz etkileri en aza indirerek, 
vergilendirmenin yeniden yapılandırılması ve çevresel 
etkileri olan zararlı sübvansiyonların mevcut olduğu 
durumda kademeli olarak bitirilmesi dahil olmak üzere, 
ulusal koşullara uygun olarak, piyasa aksaklıklarının 
kaldırılmasıyla savurgan tüketimi teşvik eden verimsiz fosil 
yakıt sübvansiyonlarının rasyonelleştirilmesi
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13.1 Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile 
doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesinin 
güçlendirilmesi

13.2 İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal politikalara, 
stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil edilmesi

13.3 İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile 
iklim değişikliğine  uyum ve  erken uyarı konularında 
eğitim, farkındalık oluşturma ile  bireysel ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi

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

13.b En az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük 
ada devletlerinde kadınlar, gençler ile yerel ve 
marjinal topluluklara odaklanılarak  iklim değişikliğine 
yönelik planlama ve yönetim için kapasite artıracak 
mekanizmaların teşvik edilmesi

İklim değişikliği 
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mücadele 
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olarak harekete 
geçmek
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14.1 2025’e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz atıkları ve 
besin maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara 
kökenli faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin, önlenmesi ve 
kaydadeğer miktarda azaltılması

14.2 2020’ye kadar, deniz ve kıyı ekosistemlerinin belirgin olumsuz 
etkilerinin önlenmesi  için, dayanıklılıklarının artırılmasını 
içerecek şekilde sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve 
korunması, ve sağlıklı ve üretken okyanusları elde etmek 
amacıyla bu ekosistemlerin iyileşitirilmesi için harekete 
geçilmesi

14.3 Okyanus asitleşmesinin etkilerinin, her seviyede bilimsel 
işbirliğinin geliştirilmesi yolunu da içerecek şekilde,  ele 
alınması ve en aza indirilmesi

14.4 2020’ye kadar balık stoklarını mümkün olan en kısa 
zamanda eski durumuna 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, 
kayıt dışı ve kural dışı balıkçılık ve doğaya zararlı balıkçılık 
uygulamalarının sona erdirilmesi ve bilime dayalı yönetim 
planlarının uygulanması

14.5 2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun,  
ulusal ve uluslararası yasalarla uyumlu bir şekilde  ve  
mevcut en iyi bilimsel bilgi temelinde korunması

14.6 2020’ye kadar, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere 
yönelik uygun ve etkin özel ve lehte muamelelerin, Dünya 
Ticaret Örgütü balıkçılık teşvikleri müzakerelerinin bütünleşik 
bir parçası olması gerektiği kabulüyle, aşırı kapasiteye, 
aşırı avlanmaya yol açan sübvansiyonların yasaklanması; 
yasa dışı, kayıt dışı ve kural dışı balıkçılığa (YKK) neden 
olan sübvansiyon türlerinin kaldırılması, benzeri yeni 
sübvansiyonlardan kaçınılması

14.7 2030’a kadar, Gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinin ve 
En Az Gelişmiş Ülkelerin, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği 
ve turizmin sürdürülebilir yönetimi  dahil,  su kaynaklarının  
sürdürülebilir kullanımından sağladığı ekonomik faydanın 
artırılması

14.a Okyanus sağlığının iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin, 
özellikle Küçük Ada Devletleri ve En Az Gelişmiş Ülkelerin 
kalkınmasına deniz biyolojik çeşitliliğinin katkısının artırılması 
amacıyla, Deniz Teknolojisi Transferine İlişkin Hükümetler 
arası Oşinografi Komisyonu Kriterleri ve Rehberleri 
doğrultusunda, bilimsel bilginin artırılması, araştırma 
kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz teknolojilerinin transfer 
edilmesi

14.b Küçük ölçekli olta balıkçılarının deniz kaynaklarına ve 
pazara erişiminin sağlanması

14.c “İstediğimiz Gelecek” belgesinin 158. paragrafında da 
belirtildiği üzere, okyanuslar ile kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı konusunda yasal çerçeveyi belirleyen 
BMDHS’de yansıtıldığı şekilde okyanuslar ile kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir kullanımının  geliştirilmesi
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15.1 2020’ye kadar, uluslararası anlaşmaların getirdiği 
yükümlülükler doğrultusunda, özellikle ormanlar, sulak 
alanlar, dağlar ve kurak alanlar olmak üzere, kara ve iç 
tatlı su ekosistemlerinin ve bunların hizmetlerinin korunması, 
restore edilmesi ve sürdürülebilir kullanılması

15.2 2020’ye kadar, her türlü ormanın sürdürülebilir yönetiminin 
uygulanmasının teşvik edilmesi, ormansızlaştırmanın 
durdurulması, ormansızlaşmış arazilerin restore edilmesi ve 
ormanlaştırma ve yeniden ağaçlandırmanın küresel olarak 
ciddi miktarda artırılması

15.3 2020’ye kadar, çölleşmeyle mücadele edilmesi, 
çölleşmeden, kuraklıktan ve sellerden etkilenen yerleri de 
içermek üzere bozulmuş kara ve toprakların yenilenmesi 
ve arazi-kaybından kurtulmuş bir dünyaya ulaşmak için 
çaba gösterilmesi

15.4 2030’a kadar dağ ekosistemlerinin, sürdürülebilir kalkınma 
için vazgeçilmez olan faydalarını sağlama kapasitesini 
geliştirmek için, biyolojik çeşitliliği de içerecek şekilde, 
muhafazasının sağlanması

15.5 Doğal habitatların bozunmasının azalması için acil ve 
kaydadeğer tedbirlerin alınması, biyoçeşitlilik kaybının 
durdurulması ve 2020’ye kadar tehdit altındaki türlerin 
korunması ve tamamen yok olmasının engellenmesi

15.6 Genetik kaynakların kullanımından ortaya çıkan faydaların 
adil ve hakkaniyetli paylaşımının sağlanması ve genetik 
kaynaklara uygun erişimin yaygınlaştırılması

15.7 Bitki ve hayvanların korunan türlerinin kaçırılmasının ve 
kaçak avlanılmasının sona erdirilmesi için acil tedbirlerin 
alınması ve yasadışı yollardan elde edilen yaban hayatı 
ürünlerine olan arz ve talebin irdelenmesi

15.8 2020’ye kadar kara ve su ekosistemlerindeki istilacı yabancı 
türlerin etkilerinin azaltılması için tedbirlerin alınması ve 
öncelikli türlerin kontrol altına alınması ve yok edilmesi

15.9 2020’ye kadar ekosistemlerin ve biyolojik çeşitlilik 
değerlerinin ulusal ve yerel planlara, kalkınma süreçlerine 
ve yoksulluk azaltma stratejilerine ve hesaplarına dâhil 
edilmesi

15.a Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve 
sürdürülebilir kullanılması için her türlü kaynaktan gelen 
mali imkânların kaydadeğer miktarda artırılması ve 
seferber edilmesi

15.b Sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı için her 
düzeyden gelen kaynakların seferber edilmesi ve 
gelişmekte olan ülkelere, sürdürülebilir orman yönetiminin, 
koruma ve ormanlaştırmayı da içerecek şekilde, 
geliştirilmesi için yeterli teşviklerin sağlanması

15.c Sürdürülebilir geçim kaynakları fırsatlarını takip 
edebilmeleri için yerel halkların kapasitelerini artırmayı da 
içerecek şekilde, korunan türlerin kaçak avlanılması ve 
kaçırılmasıyla mücadele etmek için olan çabalara küresel 
desteğin geliştirilmesi
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16.1 Her yerde her türlü şiddetin ve şiddet sebepli ölüm 
oranlarının kaydadeğer miktarda azaltılması

16.2 Çocuklara karşı her türlü tacizin, istismarın, kaçırılmanın ve 
her türlü şiddetin ve işkencenin bitirilmesi

16.3 Ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün 
yaygınlaştırılması ve herkes için adalete eşit erişimin 
sağlanması

16.4 2030’a kadar yasadışı finansal akışların kaydadeğer 
miktarda azaltılması, çalınmış mülklerin kurtarılması ve 
iade edilmesinin sağlanması ve her türlü organize suçla 
mücadele edilmesi

16.5 Her türlü yolsuzluk ve rüşvetin ciddi miktarda azaltılması
16.6 Her düzeyde, etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumların 

geliştirilmesi
16.7 Her düzeyde, hassas, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi 

karar almanın temin edilmesi
16.8 Küresel yönetişim kurumlarında gelişmekte olan ülkelerin 

katılımının genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi
16.9 2030’a kadar, herkese, doğum kayıtları da dahil olmak 

üzere yasal kimliklerin sağlanması
16.10 Ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda 

kamunun bilgiye erişiminin sağlanması ve özgürlüklerin 
korunması

16.a Terör ve suçla mücadele etmek ve şiddeti engellemek 
için, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, her düzeyde 
kapasite artırma amacıyla, uluslararası işbirliği yolunu da 
içerecek şekilde, ilgili ulusal kurumların kuvvetlendirilmesi

16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan yasa 
ve politikaların yaygınlaştırılması ve uygulanmasının 
sağlanması

Herkesin 
adalete 
erişimini 

sağlamak ve 
her seviyede 
etkili, hesap 
verebilir ve 

kapsayıcı 
kurumlar 

kurulması
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17.1 Yurt içi vergi ve diğer gelir tahsilat toplama kapasitesini 
geliştirmek için, gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek 
yolunu da içerecek şekilde, yurtiçi kaynak seferberliğinin 
kuvvetlendirilmesi

17.2 En az gelişmiş ülkelere %0.15-0.20’si ayrılacak şekilde milli 
gelirin %0.7’sinin RKY olarak sağlanmasını da içermek 
üzere gelişmiş ülkelerin RKY taahhütlerini tamamen 
uygulaması

17.3 Farklı kaynaklardan gelişmekte olan ülkelere ilave mali 
kaynakların seferber edilmesi

17.4 Uygun olduğu şekilde, borç finansmanı, borç yardımı 
ve borcun yeniden yapılandırmasını teşvik etmeyi 
hedefleyen eşgüdümlü politikalar yoluyla, uzun-vadeli 
borç sürdürülebilirliğine erişmek için gelişmekte olan 
ülkelere yardım edilmesi ve borç yükünü azaltmak için aşırı 
borçlanmış yoksul ülkelerin dış borçlarının üzerine gidilmesi

17.5 EAGÜ’ler için yatırım destek rejimlerinin benimsenmesi ve 
uygulanması

17.6 Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen bölgesel ve 
uluslararası işbirliğinin ve bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe 
erişimin geliştirilmesi ve özellikle BM seviyesinde var olan 
mekanizmalar arasında geliştirilmiş işbirliği ve anlaşıldığı 
takdirde küresel bir teknoloji kolaylaştırıcı mekanizmasını 
da içermek üzere, taraflarca anlaşılmış koşullarda bilgi 
paylaşımının geliştirilmesi

17.7 Karşılıklı anlaşıldığı takdirde, ayrıcalıklı ve öncelikli koşulları 
da bulunduracak şekilde, avantajlı şartlarla çevreye 
duyarlı teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere transferi, 
geliştirilmesi, yayılması ve yaygınlaştırılmasının teşvik 
edilmesi

17.8 2017’ye kadar EAGÜ’ler için, Teknoloji Bankası ve BTY 
(Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik) kapasite geliştirme 
mekanizmalarının tamamen çalışır hale getirilmesi 
ve özellikle BİT olmak üzere kolaylaştırıcı teknolojilerin 
kullanımının geliştirilmesi

17.9 Tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulanabilmesini 
sağlayacak ulusal planları desteklemek maksadıyla, 
gelişmekte olan ülkelerde etkili ve hedeflenen kapasite 
geliştirmenin uygulanabilmesi için, Kuzey-Güney, Güney-
Güney ve üçgen işbirliği aracılığını da içererek uluslararası 
desteğin geliştirilmesi

17.10 Doha Kalkınma Gündemi’nin müzakerelerinin sonucunu 

Uygulama 
araçlarını 
kuvvetlendirmek 
ve sürdürülebilir 
kalkınma 
için küresel 
işbirliğine canlılık 
kazandırmak
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da içerecek şekilde DTÖ’nün altında evrensel, kural 
temelli, ayrımcılık içermeyen ve hakkaniyetli bir çoktaraflı 
ticaret sisteminin geliştirilmesi

17.11 Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının, özellikle 2020’ye 
kadar küresel ihracatta EAGÜ’lerin payını iki katına 
çıkarma anlayışına sahip bir şekilde, kaydadeğer miktarda 
artırılması

17.12 DTÖ kararlarıyla uyumlu olarak, menşei kurallarının 
EAGÜ’lerden yapılan ithalatların şeffaflığına ve basitliğine 
uyarlanabilir olmasının sağlanması yolunu da içerecek 
şekilde, EAGÜ’ler için gümrüksüz ve kotasız pazar 
erişiminin kalıcı hale getirilmesi ve pazara erişiminin 
kolaylaştırılmasına katkı sağlanması

17.13 Politika işbirliği ve uyumu aracılığını da içerecek şekilde 
küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi

17.14 Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunun geliştirilmesi
17.15 Yoksulluğun yok edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma 

politikalarının saptanması ve uygulanması için her ülkenin 
politik alanına ve liderliğine saygı duyulması

17.16 Tüm ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıya ulaşmasını 
desteklemek maksadıyla bilgi, uzmanlık, teknoloji ve 
finansal kaynakları paylaşan ve seferber eden çok 
paydaşlı ortaklıklar tarafından tamamlanan sürdürülebilir 
kalkınma küresel ortaklıklarının iyileştirilmesi

17.17 Etkili kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının, 
ortaklıkların kaynak stratejileri ve tecrübelerinin üzerine 
kurgulanarak teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması

17.18 2020’ye kadar, ulusal kapsamda cinsiyet, yaş, etnik 
köken, göçmenlik durumu, engel, coğrafi konum ve diğer 
karakteristiklerce ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanlı ve 
güvenilir verinin elde edilebilirliğini kaydadeğer miktarda 
artırmak için, en az gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan 
küçük ada devletleri de dâhil olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin 
artırılması

17.19 2030’a kadar, GSYH’yı tamamlayan sürdürülebilir 
kalkınma süreçlerinin ölçümünü geliştirmek için hali 
hazırda var olan girişimlerin üzerine ekleme yapılması ve 
gelişmekte olan ülkelerin istatistiksel kapasite geliştirmesinin 
desteklenmesi





Başka bir tarım,
bambaşka bir gelecek 

mümkün.
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