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Hedef1: Yoksullağa Son 

Her yerde yoksulluğun bütün formlarını sonlandırmak 

İnsanlığın yüzleştiği en büyük sorunlardan biri olan yoksulluğun kalıntılarını ortadan 

kaldırmaktır.aşırı yoksulluk içinde yaşayan  insanların sayısı 1990 dan 2015 e kadar %50 den 

fazla azalmasına rağmen çoğu insan temel ihtiyaclarını karşılamakta güçlük çekmektedir. 

Dünyada 800 milyondan fazla insan günlük  1.25 dolardan daha az paraya yaşamlarını 

sürdürüyorlar ; çoğu yeterli gıda ve içilebilir nitelikte suya erişemiyor. Çin ve Hindistan gibi 

hızla gelişen ekonomiye sahip ülkelerde yoksulluk azalmıştır ancak ekonomideki gelişim 

doğrusal olmadığı için toplum içinde dengesiz gelir dağılımına neden olmuştur.Kadınlar 

erkeklerle eşit şartlarda eğitim almamaktadırlar.Aynı işi yapmalarına rağmen aldıkları ücret 

erkeklerle eşit olmamaktadır.Bu sebeple kadınlar erkeklerden daha yoksulluk içinde 

yaşamaktadır. 

Ekonomik gelişmeler bazı bölgelerde hala sınırlıdır.Örneğin Güney Asya ve Afrika’da aşırı 

yoksulluk içinde yaşayanlar dünyadaki yoksulluğun %80 ini oluşturmaktadır. Bu oranın, 

iklim değişikliği, çatışma ve gıda güvensizliğinin getirdiği yeni tehditler nedeniyle artması 

beklenmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri;  2030 yılına kadar yoksulluğun bütün formları ve 

boyutlarını ortadan kaldırmayı vaat etmektedir.Bu kapsam zayıf koşullarda yaşayanların 

temel kaynak ve servislere ulaşımının artmasını , çatışma ve  afetlerden etkilenen 

toplulukların desteklenmesini hedefler.  

Hedef 2 :Açlığa Son 

Açlığı bitirmek,gıda güvenliğini  ve  gelişmiş besleyiciliğini sağlamak ve sürdürülebilir tarımı 

teşvik etmek 

Son 20 yılda hızlı ekonomik büyüme ve artan tarımsal verimlilik yetersiz beslenen insanların 

oranını neredeyse yarı yarıya düşürmüştür. Kıtlık ve açlık muzdarip olan birçok gelişmekte 

olan ülke artık en savunmasız beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Orta ve Doğu Asya, 

Latin Amerika ve Karayipler aşırı açlığın ortadan kaldırılması için  büyük bir ilerleme 

kaydetmişlerdir. 

2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından  kabul edilen Bin yıl Kalkınma Hedefleri  

belirlenen hedeflere ulaşılmıştır ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile daha ileri başarılar 

kaydedilmiştir. 

Ne yazık ki, aşırı açlık ve yetersiz beslenme birçok ülkenin gelişmesine büyük bir engel 

olmaya devam etmektedir. 

Genellikle çevresel bozulma, kuraklık ve biyolojik çeşitlilik kaybının  doğrudan bir sonucu 

olarak  2014 te 795 milyon insanın kronik yetersiz beslendiği tahminlenmektedir. 



Beş yaşın altındaki 90 milyon çocuk olması gereken kilosunun altındadır veAfrikada her dört 

kişiden biri halen açlık çekmektedir. 

Yeterli ve besleyici gıdaya yıl boyu tüm insanların ulaşmasını sağlamak ve 2030 a kadar 

bütün açlık formlarını bitirmek amaçlanır. 

Aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmak için altyapı ve teknoloji yatırımlarını sağlamak 

için uluslararası işbirliği yapmak gereklidir. 

Hedef3: Sağlıklı Bireyler 

Herkes için sağlıklı koşulların sağlanması 

Bin yıl Kalkınma Hedefleri oluşturulmasından bu yana, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne 

sağlığının iyileştirilmesi , HIV / AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadelede tarihi başarılar 

elde edilmiştir. 

1990 dan bu yana çocuk ölümleri ve anne ölümleri dünya çapında % 50 oranında 

düşmüştür.HIV / AIDS enfeksiyonları 2000 ve 2013 yılları arasında yüzde 30 oranında 

düşmüştür ve bir çok insan sıtmadan kurtulmuştur. 

Tüm bu gelişmelere rağmen her yıl 6 milyondan fazla çocuk 5 yaşına gelmeden, 16.000 çocuk 

her gün önlenebilir hastalıklardan ve yüzlerce kadın doğum yaparken veya doğuma bağlı 

komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Bu ölümler  aşılama kampanyaları ve cinsel eğitim  ile önlenebilir. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin amacı genel sağlık kapsamını elde etmektir.SKH  2030 yılına kadar AIDS, 

tüberküloz, sıtma ,diğer bulaşıcı hastalıkları ve salgın hastalıkları sona erdirmek aynı zamanda 

herkes için güvenli ve etkili uygun fiyatlı  ilaç ,aşı erişimini sağlamak için bir taahhütte 

bulunmaktadır.  

Hedef4: Nitelikli Eğitim 

Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını 

teşvik etmek 

2000 yılından bu yana, evrensel ilköğretimin hedefine ulaşma muazzam ilerleme olmuştur. 

Gelişmekte olan bölgelerde toplam okullaşma oranı 2015 yılında yüzde 91 oranında ulaştığı, 

ve okula gitmeyen çocukların dünya çapında sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Orada da 

okuma yazma oranlarında dramatik bir artış olmuştur ve daha birçok kız her zamankinden 

daha okulda hazır durumdadır. Bunların hepsi olağanüstü başarıları vardır. 

Herkes için kapsayıcı ve kaliteli eğitim sağlanması eğitimin sürdürülebilir kalkınma içinde en 

güçlü ve kanıtlanmış araçlarından biri olduğuna olan inanç tazelenmiştir. Bu amaç, tüm kız ve 

erkek çocuklar için aynı zamanda uygun fiyatlı mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı 

amaçlamaktadır.2030 yılına kadar kaliteli yüksek öğretime evrensel erişimi sağlamak 

amacıyla cinsiyet ve servet eşitsizliklerini n ortadan kaldırılması istenmektedir. 

 



Hedef5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ,kadınlara ve kızlara yetki vermenin sağlanması 

Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, sürdürülebilir 

kalkınmanın hızlandırılması için çok önemlidir. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü 

ayrımcılığın sona erdirilmesi sadece temel bir insanlık hakkı değil aynı zamanda tüm diğer 

gelişme  alanları arasında çarpıcı bir etkisi vardır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri her yerde kadınlara ve kızlara karşı ayrımcılığın bir sona 

ermesini sağlamayı hedeflemektedir. Kadınlar ve erkekler arasında  hala ciddi eşitsizlikler 

vardır ve cinsel şiddet ve sömürüye maruz kalmaktadırlar. 

İş hayatında kadınlar gerekli yetkinliklere sahip olmasına rağmen kadın olduğu için 

yetenekleri göz ardı edilmekte ,  yöneticilik anlamında yükselmesi önlenmektedir. 

Günümüzde önceki yıllara göre daha fazla kadın kamuda görev almaktadır ve  tüm bölgelerde 

daha fazla kadın liderleri teşvik, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve mevzuatı 

güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. 

Hedef6: Temiz Su Hijyen ve Halk Sağlığı 

Herkese temiz suya ulaşımını sağlamak 

İklim değişikliğinin bir sonucu olan su kıtlığı dünyadaki insanların %40 dan fazlasını 

etkilemektedir. 1990 yılından bu yana daha iyi su sanitasyonuna erişim sağlanmış olmasına 

rağmen, güvenli içme suyu teminin azalması her kıtayı etkileyen önemli bir sorundur. 

2030 yılında herkes için güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna evrensel erişim sağlanması, her 

seviyede hijyen, yeterli altyapı için yatırım sanitasyon olanakları sağlanması ve bunun teşvik 

edilmesi gerekmektedir.Ayrıca su ile ilgili ekosistemleri korumak su kıtlığını azaltmada 

yapılacak ilk işlemlerdendir. 

Hedef7: Erişilebilir ve Temiz Enerji 

Ulaşılabilir, güvenli devamlı ve modern enerjinin herkese ulaşımını sağlamak 

2030 yılına kadar ekonomik elektrik evrensel erişim sağlanması için  güneş, rüzgar ve termal 

gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerekmektedir. Uygun maliyetli 

standartlarının benimsenmesi  %14 oranında  küresel elektrik tüketimini azaltabilir. 

Tüm gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji kaynaklarını sağlamak için , altyapı ve yükseltme 

teknolojisini büyümsenin teşvik edilmesi çevreye yardımcı olacak  çok önemli bir hedeftir. 

Hedef8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamak 

Son 25 yılda aşırı yoksulluk içinde yaşayan işçi sayısı 2008/2009 ekonomik krizinin etkilerine 

rağmen önemli ölçüde azalmıştır. 



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri teknolojik yenilikler sayesinde daha yüksek üretkenlik 

seviyelerini elde ederek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi 

hedeflemektedir.2030 yılına kadar tüm kadın ve erkekler için, tam ve üretken istihdam ve 

insana yakışır işi elde etmeyi içeren bu hedefler kapsamında zorla çalıştırma, kölelik ve insan 

kaçakçılığını ortadan kaldırmak için etkili önlemler alınmaktadır. 

Hedef9: Sanayi İnovasyon ve Altyapı 

Esnek altyapı oluşturmak,sürdürülebilir sanayileşme ve yeniliği teşvik etmek 

Ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözüm bulmanın anahtarı teknolojik ilerlemelerdir. 

Sürdürülebilir sanayileşmeye teşvik etmek , bilimsel araştırma ve yeniliklere yatırım yapmak 

sürdürülebilir kalkınmaya olanak sağlayan önemli yollardır. 

Hedef10: Azaltılmış Eşitsizlikler 

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak 

Gelir eşitsizliği çözüm gerektiren küresel  bir sorundur. Bu düzenleme ; finansal piyasaların , 

kurumların kalkınma yardım ile  iyileştirilmesi ve ihtiyacın fazla olduğu bölgelere doğrudan 

yabancı yatırımı teşviki içermektedir.İnsanların güvenli göç ve hareketliliğinin 

kolaylaştırılması genişleyen uçurumun kapatılmasının anahtarıdır. 

Hedef11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

Şehirleri güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek 

Dünyada gelişmekte olan şehirlerdeki hızlı büyüme ve kırdan şehre olan göçün artması büyük 

şehirlerde ani nüfus artışına sebep olmaktadır.1990 yılında 10 milyon yerli içeren  10 büyük 

şehir var iken 2014 yılında toplamda 453 milyon insan içeren 28 büyük şehir vardır.Aşırı 

yoksulluk genellikle kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır, ulusal ve şehir hükümetleri bu 

alanlarda artan nüfusu barındırmak için mücadele etmektedir.Şehirleri güvenli ve 

sürdürülebilir hale getirmenin anlamı gecekondu yerleşkeleri yerine güvenli ve ulaşılabilir 

evlerin sağlanmasıdır.Ayrıca toplu taşıma, kamu için yeşil alanlar oluşturma ve şehir 

planlamasını geliştirmekte bu kapsama dahildir. 

Hedef12:Sorumlu Tüketim ve Üretim 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini sağlamak 

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma ürettiğimiz mal ve kaynakları tüketim şeklini 

değiştirerek ekolojik ayak izini azaltmayı gerektirmektedir. Tarım tüm dünyada suyun en çok 

kullanıldığı alandır . 

Sanayi işletme ve tüketicilere geri dönüşüm ve atıklarının azaltılmasının teşvik edilmesi bu 

hedefler kapsamında önem taşımaktadır.Hedefler ortak doğal kaynakları etkin kullanmak, 

zehirli artıkları ve kirleticileri yok etme yöntemini uygun şekilde seçmektir. 

 



Hedef13:İklim Eğilimi 

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen harekete geçmek 

Sera gazı emisyonları artmaya devam etmekte ve şu anda bunların 1990 yılı seviyesinden 

yüzde 50 oranında artmış durumda olduğu gözlenmektedir. Sanayileşme ile birlikte küresel 

ısınıma süreci hızlanmıştır.Eğer küresel ısınmaya şimdi müdahale edilmezse geri dönüşümsüz 

iklim değişikliklerine yol açacaktır. 

Hedef14:Su Altında Yaşam 

Okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunmasını sağlamak 

Deniz ve kıyı ekosistemlerini kara kaynaklı kirliliklerden  korumak ve sürdürebilir bir çerçeve 

yaratmak amaçlanmaktadır.Sanayinin gelişmesiyle birlikte  okyanus ekosistemindeki kirlilik 

endişe verici düzeylere ulaşmıştır. Uluslar arası kurallara göre korumanın arttırılması ve 

okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı karşılaşabilecek sorunları azaltmaktadır. 

Hedef15:Karada Yaşam 

Sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasını sağlamak ve kuraklaşmayla 

mücadele etmek 

2020 yılına kadar ormanlar, sulak ve kurak alanlar ve dağlar gibi karasal ekosistemlerin 

korunması hedeflenir ve ormanların yok oluşunu durdurmak iklim değişikliğinin etkisini 

azaltmak için de hayati önem taşımaktadır. Ayrıca ortak mirasımızın bir parçası olan doğal 

yaşam alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin kaybını azaltmakta önemli bir hedeftir. 

Hedef16:Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar  

Adaletli barışçıl ve kapsayıcı toplumlara teşvik etmek 

Silahlı şiddet ve güvensizlik yüksek düzeylerde ekonomik büyümeyi etkileyen ve nesiller 

boyunca etkisini gösteren yıkıcı bir etkiye yol açabilmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri önemli ölçüde tüm şiddet biçimlerini azaltmak , çatışma ve 

güvensizliklere karşı kalıcı çözümler bulmak için hükümetler ve topluluklar ile çalışmayı 

hedeflemektedir. Yasa dışı silah akışını azaltarak ve küresel yönetim kurumlarının gelişmekte 

olan ülkelerin katılımını güçlendirmek gibi hukukun üstünlüğünün de  güçlendirilmesi ve 

insan haklarının geliştirilmesi bu sürecin anahtarıdır. 

Hedef17: Hedefler İçin Ortaklık 

Sürdürülebilir kalkınma için küresel bir ortaklığı sağlamak 

Amaç tüm hedefleri başarmak için ulusal planları destekleyerek Kuzey-Güney Güney-Güney 

işbirliğini artırmaktır.Uluslararası ticareti teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelere 

ihracatlarının artışında yardımcı olmak başlıca hedeflerdendir. 

 


