
 

 

 Yoksulluğa Son/ No Poverty 

 

Günümüzde dünya genelinde 800 milyondan fazla insan günde 1,25 ABD dolarından daha az 

gelirle geçinmeye çalışıyor; birçoğunun yeterli gıda, temiz içme suyu ve sıhhi koşullara 

erişimi bulunmuyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme, milyonlarca 

insanı yoksulluktan kurtarmıştır, ancak ilerleme dengesiz olmuştur. Kadınların yoksulluk 

içinde olması; ücretli işler, eğitim ve mülkiyete erişim eşitsizliği nedeniyle, erkeklere göre 

daha olasıdır. 

Globally, more than 800 million people are still living on less than US$1.25 a day, many 

lacking access to adequate food, clean drinking water and sanitation. Rapid economic growth 

in countries like China and India has lifted millions out of poverty, but progress has been 

uneven. Women are more likely to live in poverty than men due to unequal access to paid 

work, education and property. 

 

  Açlığa Son/ No Hunger 

 2014 yılı itibarıyla, genellikle çevrenin bozulması, kuraklık ve biyo -çeşitliliğin kaybının 

doğrudan sonucu olarak, 795 milyon insanın sürekli biçimde yetersiz beslendiği tahmin 

ediliyor. Beş yaşın altında 90 milyonu aşkın çocuk ise gerekli vücut ağırlığının tehlikeli 

düzeyde altındadır. Öte yandan, Afrika’da her dört insandan biri açtır.  

795 million people are estimated to be chronically undernourished as of 2014, often as a 

direct consequence of environmental degradation, drought and loss of biodiversity. Over 90 

million children under the age of five are dangerously underweight. And one person in every 

four still goes hungry in Africa. 

 Sağlıklı Bireyler/ Good Health and well being 

Çocuk ölüm oranlarının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer 

hastalıklarla ile mücadelede büyük aşama kaydetmiş durumdayız. 1990 yılından bu yana, 

önlenebilir çocuk ölümlerinde dünya genelinde %50’yi aşan azalma olmuştur. Anne ölümleri 

de dünya genelinde %45 azalmıştır. 2000 ile 2013 arasında HIV/AIDS bulaşma oranı %30 

azalmış, 6,2 milyonu aşkın insan sıtmadan kurtarılmıştır.  



We have made huge strides in reducing child mortality, improving maternal health and 

fighting HIV/AIDS, malaria and other diseases. Since 1990, there has been an over 50 percent 

decline in preventable child deaths globally. Maternal mortality also fell by 45 percent 

worldwide. New HIV/AIDS infections fell by 30 percent between 2000 and 2013, and over 

6.2 million lives were saved from malaria.  

 

 Nitelikli Eğitim/ Quality Education 

2000 yılından bu yana, herkes için ilköğretim hedefinin başarılması yönünde büyük ilerleme 

kaydedilmiştir. Kalkınmakta olan bölgelerde toplam okullaşma oranı 2015 yılında %95’e 

ulaşmış; dünya genelinde de okula gitmeyen çocuk oranı yarı yarıya azalmıştır. Ayrıca, 

okuryazarlık oranlarında da büyük artış olmuş; okula giden kız çocuklarının sayısı en yüksek 

düzeye çıkmıştır. Bunların tümü çok önemli başarılardır.  

Since 2000, there has been enormous progress in achieving the target of universal primary 

education. The total enrolment rate in developing regions reached 91 percent in 2015, and the 

worldwide number of children out of school has dropped by almost half. There has also been a 

dramatic increase in literacy rates, and many more girls are in school than ever before. These 

are all remarkable successes. 

 

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/ Gender Equality 

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel 

insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem 

taşır. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik 

büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır.  

Ending all forms of discrimination against women and girls is not only a basic human right, 

but it also crucial to accelerating sustainable development. It has been proven time and again, 

that empowering women and girls has a multiplier effect, and helps drive up economic growth 

and development across the board. 

 

 Temiz su ve sıhhi koşullar/ Clean water and sanitation 

Su kıtlığı, dünya genelinde insanların %40’tan fazlasını etkiliyor; iklim değişikliği sonucunda 

küresel ısınma nedeniyle, zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha da yükseleceği 

tahmin ediliyor. 1990 yılından bu yana 2,1 milyar insanın daha iyi su ve sıhhi koşullara 

erişmesi sağlanmış olmakla birlikte, güvenli içme suyu kaynaklarının azalması, tüm kıtaları 

etkileyen büyük bir sorundur. 



Water scarcity affects more than 40 percent of people around the world, an alarming figure 

that is projected to increase with the rise of global temperatures as a result of climate change. 

Although 2.1 billion people have gained access to improved water sanitation since 1990, 

dwindling supplies of safe drinking water is a major problem impacting every continent.  

 

  Erişile bilir ve temiz enerji/ Affordable and clean energy 

1990 ile 2010 arasında, elektriğe erişimi olan insan sayısı 1,7 milyar daha artmıştır. Dünyanın 

nüfusu arttıkça, ucuz enerjiye talep de artacaktır. Fosil yakıtlara dayanan küresel ekonomi ve 

sera gazı emisyonlarının artması, iklim sistemimizde çok büyük değişiklikler yaratıyor. Bu 

değişiklikler de tüm kıtaları etkiliyor.  

Between 1990 and 2010, the number of people with access to electricity has increased by 1.7 

billion, and as the global population continues to rise so will the demand for cheap energy. A 

global economy reliant on fossil fuels, and the increase of greenhouse gas emissions is 

creating drastic changes to our climate system. This is impacting every continent.  

 

 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme/ Decent 

work and ecomonic growth 

2008 yılındaki ekonomik kriz ve küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen, aşırı yoksulluk 

içindeki işçi sayısı son 25 yılda büyük ölçüde azalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıf, 

toplam istihdamın artık %34’ten fazlasını oluşturuyor; bu rakam, 1991 ile 2015 arasında 

neredeyse üçe katlanmıştır. 

Over the past 25 years the number of workers living in extreme poverty has declined 

dramatically, despite the lasting impact of the 2008 economic crisis and global recession. In 

developing countries, the middle class now makes up more than 34 percent of total 

employment – a number that has almost tripled between 1991 and 2015.  

 

 Sanayi, Yenilikçilik ve altyapı/ İndustry, innovation 

and infrastructure 

Teknolojik ilerleme, yeni iş imkanları yaratma ve  enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik 

ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın anahtarıdır. Sürdürülebilir endüstrilerin 

desteklenmesi ve bilimsel araştırma ve yeniliğe yatırım yapılması, sürdürülebilir kalkınmayı 

mümkün kılan önemli yollardır. 

 



Technological progress is also key to finding lasting solutions to both economic and 

environmental challenges, such as providing new jobs and promoting energy efficiency. 

Promoting sustainable industries, and investing in scientific research and innovati on, are all 

important ways to facilitate sustainable development.  

 

 Eşitsizliklerin azaltılması/ Reduced inequalities 

Gelir eşitsizliğinin artıyor olduğu, en zengin %10’luk kitlenin, toplam küresel gelirin %40’ını 

elde ettiği kanıtlanmıştır. En yoksul %10’luk dilim ise, küresel gelirden yalnız %2 ila 7 

arasında pay alıyor. Nüfus artışını da dikkat aldığımızda, gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik 

%11 oranında büyümüştür. 

It is well documented that income inequality is on the rise, with the richest 10 pe rcent earning 

up to 40 percent of total global income. The poorest 10 percent earn only between 2 percent 

and 7 percent of total global income. In developing countries, inequality has increased by 11 

percent if we take into account the growth of population. 

 

 Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları/ Sustainable cities and 

communities 

Gelişmekte olan ülkelerde kentlerin hızlı büyümesi ve kırsaldan kente göçün artışı, mega -

kentlerin sayısında büyük artışa yol açmıştır. 1990 yılında nüfusu 10 milyon veya fazla  olan 

mega-kent sayısı 10 idi. 2014’te ise artık toplamda 453 milyon insanı barındıran 28 mega -kent 

bulunuyor. 

The rapid growth of cities in the developing world, coupled with increasing rural to urban 

migration, has led to a boom in mega-cities. In 1990, there were ten mega-cities with 10 

million inhabitants or more. In 2014, there are 28 mega-cities, home to a total 453 million 

people. 

 

 

 Sorumlu tüketim ve üretim/ Responsible 

Consumption and production 

Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme 

biçimimiz de bu amaca ulaşmada önemli hedeflerdir. Endüstriler, işletmeler ve tüketicileri 

geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmek de, gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılına 

kadar daha sürdürülebilir tüketim örüntülerini benimsemeye teşvik etmekle eşit derecede 

önemlidir. 



The efficient management of our shared natural resources, and the way we dispose of toxic 

waste and pollutants, are important targets to achieve this goal. Encouraging industries, 

businesses and consumers to recycle and reduce waste is equally important, as is supporting 

developing countries to move towards more sustainable patterns of consumption by 2030.,  

 

 İklim eylemi/ Climate action 

Dünya üzerinde iklim değişikliğinin ağır etkilerini bizzat yaşamayan tek ülke yoktur. Sera 

gazı emisyonları atmaya devam ediyor ve şu anda, 1990 yılındaki düzeye göre %50 artmış 

durumdadır. Doğu Avrupa ve Orta Asya, büyük sera gazı emisyonu üreticileri değ iller; ancak 

iklim değişikliğinin sonuçlarından orantısız biçimde zarar görüyorlar.  

There is no country in the world that is not experiencing first -hand the drastic effects of 

climate change. Greenhouse gas emissions continue to rise, and are now more than  50 percent 

higher than their 1990 level. While Eastern Europe and Central Asia is not a big producer of 

greenhouse gas emissions, the region is suffering disproportionately from the consequences of 

climate change. 

 

 Sudaki yaşam/ Life below water 

Sahip oldukları sıcaklık, kimya, akıntılar ve yaşam nedeniyle dünyadaki okyanuslar, 

Yerküre’yi insanlar için yaşanabilir kılan küresel sistemleri yaşatır. Bu yaşamsal kaynağı 

yönetme biçimimiz ise, bir bütün olarak insanlık için ve aynı zamanda iklim değiş ikliği 

etkilerini dengelemek için vazgeçilmez önem taşır.,  

The world’s oceans – their temperature, chemistry, currents and life – drive global systems 

that make the Earth habitable for humankind. How we manage this vital resource is essential 

for humanity as a whole, and to counter balance the effects of climate change.  

 

  Karasal yaşam/ Life on Land 

İnsan yaşamı gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da 

bağımlıdır. Bitkiler, insanların besin kaynaklarının %80’ini sağlar, önemli bir ekonomik 

kaynak ve kalkınma vasıtası olarak tarıma dayanırız. Ormanlar, Yerküre’nin yüzeyini n 

%30’nu kaplıyor; milyonlarca tür için hayati önem taşıyan yaşam alanları ve önemli temiz 

hava ve su kaynakları sağlıyor ve aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik 

önem taşıyor. 

 



Human life depends on the earth as much as the ocean for our sustenance and livelihoods. 

Plant life provides 80 percent of our human diet, and we rely on agriculture as an important 

economic resource and means of development. Forests account for 30 percent of the Earth’s 

surface, providing vital habitats for millions of species and important sources for clean air and 

water; as well as being crucial for combating climate change.  

 

 Barış ve adalet/ Peace and Justice strong 

institutions 

Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetim olmadan, 

sürdürülebilir kalkınma olmasını bekleyemeyiz. Gittikçe artan ölçüde bölünmüş bir dünyada 

yaşıyoruz. Bazı bölgelerde barış, güvenlik ve refah sürekli iken, diğer bazı bölgelerde ise 

bitmek bilmeyen çatışma ve şiddet sarmalı var. Ancak bu, hiçbir şekilde kaçınılmaz sonuç 

değildir ve mutlaka çözümlenmelidir.  

Without peace, stability, human rights and effective governance, based on the rule of law - we 

cannot hope for sustainable development. We are living in a world that is increasingly 

divided. Some regions enjoy sustained levels of peace, security and prosperity, while others 

fall into seemingly endless cycles of conflict and violence. This is by no means inevitable and 

must be addressed., 

 

 Hedefler için ortaklıklar/ Partnerships for the goals 

Dünyamız günümüzde, tüm zamanlardan daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir. 

Teknoloji ve bilgi birikimine erişimin artırılması, fikirleri paylaşma ve yeniliği desteklemede 

önemli bir yöntemdir. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarını yönetmelerine yardım edecek 

politikaların koordine edilmesi ve en az gelişmiş ülkelere yatırımların teşvik edilmesi, 

sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın başarılmasında hayati önem taşıyor.  

The world today is more interconnected than ever before. Improving access to technolo gy and 

knowledge is an important way to share ideas and foster innovation. Coordinating policies to 

help developing countries manage their debt, as well as promoting investment for the least 

developed, is vital to achieve sustainable growth and development . 


