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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ: 
DÜNYAYI DÖNÜŞTÜRMEK	
	2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
Çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH), 2030'a kadar yoksulluğun yaşan-
mayacağı bir dünya sağlamak amacıyla 
belirlenen küresel hedeflerdir. SKH, 
2000 yılında kabul edilen ve 2015 yılına 
kadar dünyadaki yoksulluğu yarı yarıya 
azaltmayı, bulaşıcı hastalıkların yayıl-
masını durdurmayı ve dünya genelinde 
ilköğretim düzeyinde eğitim sağlamayı 
amaçlayan uluslararası bir gündem olan 
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) 
yerine belirlenmiştir. BKH aşağıdaki 
hedeflerden oluşmaktadır: 1) Yoksullu-
ğun ve açlığın ortadan kaldırılması; 2) 
Dünya genelinde ilköğretim düzeyinde 
eğitim sağlanması; 3) Cinsiyet eşitliğinin 
teşvik edilmesi ve kadınların güçlendi-
rilmesi; 4) Çocuk ölüm oranının azal-
tılması; 5) Anne sağlığının iyileştirilme-
si; 6) HIV/AIDS, sıtma ve diğer has-
talıklarla mücadele edilmesi; 7) Çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması ve 8) Kal-
kınmaya yönelik küresel işbirliğinin ge-
liştirilmesi. BKH çerçevesinde özellikle 
yoksullukla mücadele ve ilköğretime e-
rişim açısından önemli ilerleme kayde-
dilmiştir. Bununla birlikte, BM’nin Bin-
yıl Kalkınma Hedefleri 2015 Raporu’na 
göre, program en yoksulların ve en deza-
vantajlı grupların yaşlarını, cinsiyetlerini, 
etnik kökenlerini veya engelli olma du-
rumlarını dikkate almamıştır. BKH döne-
mi 2015 yılında sona erdiğinde, 2015 
sonrası Kalkınma Gündemi'nin oluştu-
rulma süreci SKH'nin belirlenmesine yol 
açmıştır. Dolayısıyla SKH, BKH'nin tüm 
eksikliklerini dikkate alarak geliştirilmiş-
tir. 
Kapsamlı hedefler oluşturmak için, ko-
mitedeki 30 sandalyeyi paylaşan 70 BM 
üyesinin katıldığı üst düzey bir BM Açık 
Çalışma Grubu, SKH'leri hazırlama ko-
nusunda çalışmıştır. Her bir sandalyeyi 
aynı BM bölge grubundan bir ila dört 
ülke paylaşmıştır. BKH "BM iç bürokra-
tik oluşumu" olarak tanımlanmıştır. 
Gündemin nihai taslağı 19 Temmuz 
2014'te onaylanmıştır. Son olarak, 25 
Eylül 2015'te SKH çerçevesinde "Dün-
yamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebi-
lir Kalkınma Gündemi" olarak da bilinen 
yoksulluğa son vermeyi ve dünyayı ko-

rumayı amaçlayan 17 hedef kabul edil-
miştir. Plan Ocak 2016'da yürürlüğe 
girmiştir. SKH, "İstediğimiz Gelecek" 
başlıklı belgenin ilkelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. Söz konusu belge, 20-22 
Haziran 2012'de Brezilya'nın Rio de 
Janeiro kentinde gerçekleşen Rio+20 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı'nda kabul edilmiş-
tir. SKH yasal olarak bağlayıcı değildir, 
ancak ülkelerin ulusal düzeyde önlem 
almaları beklenmektedir. Hedeflerin 
uygulanması, her ülkenin sürdürülebilir 
kalkınma politikalarına dayanmalıdır. 
SKH, gelişmekte olan ülkeler için maddi 
destek, teknoloji transferi ve gelişmekte 
olan ülkelerin ihracat olanaklarını 
artırmak için açık ticaret sisteminin ge-
liştirilmesi gibi çeşitli araçlar yoluyla 
sağlanacaktır. Bu bağlamda, 2014 
yılında SKH Fonu hükümetlerin, akade-
mik çevrelerin, sivil toplumun ve özel 
sektörün çabalarına katılarak ve uluslara-
rası bağış kurumlarının ve temsilcilerin 
dikkatini çekerek gündemi hayata geçir-
mek için oluşturulmuştur. SKH Fonu, 
dört bölgedeki 21 ülkede yaklaşık 70 
milyon dolar bütçeye sahip olan ortak 
programlara sahiptir: Afrika, Latin Ame-
rika, Asya ve Arap Devletleri’ne yönelik 
Programlar çoğunlukla üç sektörel alana 
odaklanmaktadır: yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, gıda güvenliği ve beslenme, 
su ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi 
için ekonomik büyümenin sağlanmasıyla 
ilgili konular. Programların uygulan-
masına yönelik ortaklık, fonların eşleşti-
rilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Bu, 
dışardan gelen bir mali katkının, Fon 
tarafından yapılan parasal desteğe uygun 
olması gerektiği anlamına gelmektedir. 
BKH'nin ihtiyaç seviyesi en yüksek dü-
zeyde olan bazı gruplara yardım etme 
konusunda yetersiz kalması ile ilgili 
eleştiriler dikkate alındığında, SKH'nin 
en fakir ve en uzak toplulukları bile kap-
sayan evrensel bir doğası olduğu ifade 
edilmelidir. Bu gündemler arasındaki en 
büyük fark hedef ülkelerdir: BKH sadece 
gelişmekte olan ülkeler gibi yoksul ülke-
lere yardım ederken, SHK yoksullar ve 
zenginler arasındaki uçurumu kapatmak 
için hem gelişmekte olan hem de geliş-
miş ülkelerdeki yoksul insanlara özel 

önem vermekte ve dünya genelinde 
çalışmayı amaçlamaktadır. SHK hükü-
metlere, büyük şirketlere, özel sektöre ve 
düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerin 
sivil topluluklarına yönelik bir eylem 
çağrısıdır. 
İki gündemin benzer hedefleri olmasına 
rağmen, BKH'nin sınırlı olduğu yönün-
deki eleştiri nedeniyle SKH’nin 8 olarak 
belirlenen ana hedeflerinin sayısı 17'ye 
çıkarılmıştır. Bu hedefler de 169 alt baş-
lıktan oluşmaktadır. SKH, BKH'de yer 
almayan yeni konular ekleyerek aşağı-
daki hedefleri oluşturmuştur: 1) Yoksul-
luğa son verme; 2) Açlığa son verme; 3) 
Sağlıklı bireyler oluşturma; 4) Nitelikli 
eğitim verme; 5) Toplumsal cinsiyet eşit-
liğini sağlama; 6) Temiz su ve sağlıklı 
koşullar oluşturma; 7) Erişilebilir ve 
temiz enerjiye ulaşma; 8) İnsana yakışır 
iş imkanları ve ekonomik büyüme sağ-
lama; 9) Sanayi sektörünü, yenilikçiliği 
ve altyapıyı geliştirme; 10) Eşitsizlikleri 
azaltma; 11) Sürdürülebilir şehir ve ya-
şam alanları oluşturma; 12) Sorumlu 
tüketim ve üretim sağlama; 13) İklim 
değişikliği ile ilgili eylemlerde bulunma; 
14) Sudaki yaşamla ilgili çalışmalarda 
bulunma; 15) Karasal yaşamla ilgili 
çalışmalarda bulunma; 16) Barış ve ada-
leti sağlama ve 17) Bu hedefler için or-
taklıklar oluşturma. Bu hedeflerin her 
biri 15 yıl boyunca elde edilmesi bekle-
nen bir gündem taşımaktadır. 
17 hedefin birbirine bağlı olduğu ve 
gelişmenin birbirlerinden bağımsız ola-
rak sağlanamadığı görülmektedir. İklim 
değişikliği, su kıtlığı, hastalıklar, eşitsiz-
lik gibi hayatın olumsuz yönleri, ilk önce 
en yoksul toplulukları etkilediği için, 
tüm gündemler arasında gelişme sağ-
lanmadan en önemli hedef olan yoksul-
luğun (ileri derecede yoksulluk ve açlık 
dâhil) ortadan kaldırılması hedefine 
ulaşmak mümkün değildir. Ekonomik, 
sosyal ve çevresel kalkınma birlikte ger-
çekleşecektir ve yoksulluğu ve açlığı 
sona erdirmek için her yönüyle iyileşme 
sağlamak esastır. Gündemde belirlenen 
hedeflere ulaşılması halinde yoksulluk, 
iklim değişikliği ve eşitsizlik konuları 
2030 yılına kadar aşılacaktır. 



	

	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 • Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Gürcistan 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Ba-
kanı Giorgi Gakharia ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ticaret, 
yatırım, ulaşım, turizm ve tarım alan-
larında ikili ilişkilerin daha da güçlendi-
rilmesi konusunda görüş alışverişinde bu-
lunmuşlardır. 

• Erivan'a yaptığı resmi ziyarette Tacikis-
tan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve 
Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan, ticari, 
siyasi, endüstriyel, tarım, sağlık, bilimsel, 
eğitimsel ve çevresel konular üzerine ikili 
ilişkileri ele almışlardır. Üst düzey gö-
rüşmeler sonucunda taraflar, Ortak Bil-
dirge, 2018-2019 yılları için Ermenistan 
ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları ara-
sında İşbirliği Programı ve vatandaşların 
karşılıklı ziyaretleri, hava ulaşımı, eğitim 
ve nitelik sertifikalarının, üniversite ve 
akademik derecelerin karşılıklı tanınması 
ve eşdeğerliği, spor ve gençlik işleri ve 
sağlık alanında işbirliği konularında hü-
kümetlerarası anlaşmalar imzalamışlardır.  

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Avrupa 
Komşuluk Politikası ve Genişleme Mü-
zakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Jo-
hannes Hahn ve Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, iki taraf arasındaki vi-
ze rejiminin basitleştirilmesinin yanı sıra 
enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğine 
yönelik beklentiler üzerinde tartışmış-
lardır. 

• Aşgabat'a yaptığı resmi ziyarette Maca-
ristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Dev-
let Sekreteri İstvan Mikola, Türkmenistan 
Dışişleri Bakanlığı ile siyasi istişarelerde 
bulunmuştur. İstişarelerin gündemi, siya-
si-diplomatik, ticari-ekonomik ilişkiler ve 
kültürel-insani alanlarda işbirliği konu-
larından oluşmuştur. 

• Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Beyaz 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Antlaşmalar ve 
Hukuk İşleri Merkezi Ofisi Başkanı And-
rei Metelitsa ve Kazakistan Dışişleri Ba-
kanlığı Uluslararası Hukuk Departmanı 
Müdürü Arman İsetov, uluslararası hukuk 
konularında istişarelerde bulunmuşlardır. 
Ayrıca taraflar, Birleşmiş Milletler Örgü-
tü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Av-
rasya Ekonomik Birliği'nin hukuki yapı-
larında ve organlarında sağlanacak işbir-
liği ile ilgili görüşmüşlerdir. 

• Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye 
Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Ço-
lak ve Kazakistan Savunma Bakan Yar-
dımcısı Murat Maikeyev, günümüzde ya-
şanan zorluklar ve güvenlik tehditleri ile 
mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini 
ele almışlardır. 

• Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
Özbekistan Silahlanma ve Teçhizat Sa-
vunma Bakan Yardımcısı Albay Atabek 
İbadullayev ve Kazakistan Savunma Ba-
kan Yardımcısı Tümgeneral Talgat Jan-
jumenov, ikili askeri-teknik işbirliği üze-
rinde görüşmüşlerdir. Ayrıca, Özbek he-
yetin küçük silah, deniz gemileri, tekneler 

ve özel araçlar üreten Kazakistan'ın bir 
dizi savunma teşebbüsünü ziyaret ettiği 
kaydedilmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Özbekistan devlet petrol ve doğalgaz 
şirketi Özbekenftegaz’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Alişer Sultanov'un açıklamasına 
göre, ülke 2018-2020 yıllarında Çin'e ih-
raç ettiği yıllık doğalgaz miktarını 10 
milyar metreküpe kadar artırmayı plan-
lamaktadır. 

• Avrasya Ekonomi Komisyonu, Avrasya 
Ekonomik Birliği ve İran arasında serbest 
ticaret bölgesinin kurulmasına ilişkin ola-
rak imzalanan geçici ticaret anlaşması 
metninin tamamlandığını açıklamıştır. 
Ayrıca, iki tarafın mallarının karşılıklı 
olarak ortak pazara erişimini serbestleş-
tirme konusunda müzakerelerin süreceği 
de kaydedilmiştir. Bu geçici anlaşma üç 
yıl için geçerli olacaktır. 

• Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), 
Hindistan, Gürcistan ve Tacikistan'daki 
altyapı projelerini desteklemek amacıyla 
toplam 324 milyon dolarlık iki kredi ve 
bir öz sermaye yatırımını onayladığını 
açıklamıştır. AIIB, bankanın Gürcistan’a 
sağladığı ilk kredi olan Batumi Bypass 
Yolu Projesine ve Tacikistan'ın Nurek 
Hidroelektrik Rehabilitasyon Projesi’nin 
1. aşamasına sırasıyla 114 milyon dolar 
ve 60 milyon dolar yatırım yapmayı ve 
Hindistan'ın Altyapı Fonu'na 150 milyon 
dolar tahsis etmeyi planlamaktadır. 

• Kazakistan'ın ulusal şirketi Kazakh In-
vest, Beyaz Rusya Ticaret ve Sanayi 
Odası ile birlikte Minsk'te düzenlenen 6. 
Kazak Üreticileri Ticaret Misyonunda 
Beyaz Rusya'ya Kazakistan yapımı 20 
elektrikli yolcu lokomotifi tedarik etmeyi 
kabul ettiğini bildirmiştir. Misyon sonu-
cunda toplam 7.2 milyon dolar tutarında 
ihracat anlaşması imzalanmıştır. 

• Azerbaycan devlet kuruluşu Azerbaycan 
Hazar Denizcilik (ACS), Ocak-Mayıs 
2017'de tankerlerinde ve feribotlarında 
1.55 milyon ton sıvı yük taşıdığını açık-
lamıştır. Bu rakam, 2015 yılının aynı dö-
nemine kıyasla neredeyse iki kat fazladır. 
ACS, 660,870 ton kuru yük taşımıştır. Bu 
rakam, Ocak-Mayıs 2016 dönemindeki 
rakamdan 54,150 ton daha fazladır. Kuru 
yük gemileri ve Ro-Ro gemilerinde taşı-
nan yük miktarı, Ocak-Mayıs 2017 dö-
neminde 305,000 ton olmuştur. Bu rakam 
ise 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 
52,500 ton fazladır. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev, 2017-2021 yılları için otomotiv 
endüstrisinin yönetiminin ve gelişiminin 
iyileştirilmesine ilişkin tedbirlerle ilgili 
bir karar imzalamıştır. Bu karara göre Öz-
bekistan, 2016 yılında 88,200 olan oto-
mobil üretimini 2021 yılında 240,000’e 
çıkarmayı planlamaktadır. Özbekistan'ın 
2017 yılında 122,000 otomobil üretmesi 
beklenmektedir. 2017-2021 yılları arasın-

da Özbekistan, otobüs ve kamyon üreti-
mini 1.6 kat artırmayı ve 2021 yılına ka-
dar 6,900 adete ulaşmayı hedeflemekte-
dir. 2019 yılından itibaren Özbekistan ha-
fif ticari araç üretimine başlayacaktır. Ha-
fif ticari araçların üretiminin yılda 3000 
adet olması beklenmektedir. 2021 yılına 
kadar bu rakam 6,200 adeti aşacaktır. 

• Kazakistan'ın en büyük özel bankası olan 
Halyk Bank, Kazkommertsbank'ın % 
96.81'lik hissesini sembolik bir rakam o-
lan 1 tengeye satın almayı planladıklarını 
açıklamıştır. Satın alımın ardından Halyk 
Bank'ın Kazkommertsbank'a 585 milyon 
dolar değerinde yatırım yapacağı belirtil-
miştir. Bu konuyla ilgili anlaşmanın 2017 
yılı sonuna kadar sonuçlandırılması ge-
rekmektedir. 

• Azerbaycan Vergi Bakan Yardımcısı İl-
kin Veliyev, Ocak-Mayıs 2017 dönemin-
de ülkedeki vergi gelirlerinin yaklaşık 
%75'inin petrol dışı sektörden elde edil-
diğini açıklamıştır. İlgili dönemde vergi 
gelirlerinin 1.66 milyar dolara ulaştığı ve 
tahmin edilen rakamı %4.7 oranında 
aştığı kaydedilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• 10. Astana Ekonomik Forumu Genel Ku-
rul Toplantısında Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev, son on yıl i-
çinde ülkede bağlı petrol ve doğalgaz e-
mişyonlarında %70 oranında bir düşüş 
gözlendiğini açıklamıştır. Ayrıca, Astana 
EXPO-2017 kompleksi temelinde yeşil 
teknolojilerin ve yeşil yatırımların gelişti-
rilmesi için bir Uluslararası Merkez oluş-
turulacağı belirtilmiştir. 

• Göçmenlere Hukuki Yardım Derneği’ 
nden ve Puşkin Devlet Rus Dili Enstitü-
sü’nden bir Rus temsilci heyetinin Taş-
kent’e yaptığı ziyarette taraflar, Özbekis-
tan'da Rus dili ile ilgili devlet sınavının 
düzenlenmesi ve Fergana şehrinde göç-
men işçilerin ülkeden ayrılmadan önce bir 
eğitim merkezinde Rus dili eğitimi alma-
larının sağlanması ile ilgili konuları de-
ğerlendirmişlerdir. Özbekistan’ın çeşitli 
bölgelerinde bu tür merkezlerin kurul-
masının, Rusya'ya göç eden işçilerin eği-
timine yardımcı olacağı belirtilmiştir. 

• Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
1991'den 1 Nisan 2017'ye kadar olan dö-
nemde 1 milyondan fazla etnik Kazak va-
tanına geri dönmüş ve oralman statüsü 
almıştır. 2016 yılında 16,400'den fazla ai-
le (33,754 kişi) Kazakistan'a geri dön-
müştür. 2017 yılının ilk çeyreğinde ise bu 
rakam 2,600 aile (4,900 kişi) olmuştur. 
Oralmanların çoğu Özbekistan, Çin, Mo-
ğolistan ve Türkmenistan'dan gelmekte-
dir. 2016 yılında 7 bölge oralmanlar için 
yerleşim bölgesi olarak belirlenmiştir. 
2017 yılında ise Hükümet'in 2,700 vatan-
daşın yer değiştirmesi için sübvansiyon 
vermesi planlanmaktadır. 
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