Biny›l Kalk›nma Hedefleri
Nedir?
Eylül 2000’de toplanan BM Genel Kurulu’nda 147 devlet ya da hükümet
baﬂkanı (ve toplam 189 üye ülke) “küresel düzeyde insan onuru, eﬂitlik ve
esenlik ilkelerinin güçlendirilmesi için topluca taﬂıdıkları sorumlulu¤u” kabul
ederek Biny›l Bildirgesi’ni ilan etmiﬂlerdi.
Söz konusu ilkelerin hayata geçirilmesi için sekiz Biny›l Kalk›nma Hedefi
belirlenmiﬂtir. Bu sekiz BKH her bir ülke için 2015 yılına kadar sürdürülebilir
kalkınma ve yoksullukla mücadele alanında sa¤lanan ilerlemeyi ölçülebilir
ve izlenebilir bir biçimde gösterecek ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir.

Birleﬂmiﬂ Milletler Evi Türkiye
Birlik Mahallesi 2. Cadde No:11
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www.un.org.tr

Birleﬂmiﬂ Milletler hedeflerine do¤ru BM Genel Sekreteri Kofi Annan Kasım 1999’da
Türkiye’yi ziyareti sırasında.
Türkiye 2015 yılına kadar mümkün oldu¤u kadar çok
Binyıl Kalkınma Hedefi’ni hayata geçirmek için
çaba harcamaktadır. Bugüne kadar sa¤lanan ilerleme
Biny›l Kalk›nma Hedefleri Türkiye
Raporu*’nda ayrıntılarıyla yer almaktad›r.

Biny›l Kalk›nma Hedeflerinin Gerçekleﬂtirilmesinde
Türkiye Ne Kadar Yol Ald›?

*Biny›l Kalk›nma Hedefleri Türkiye Raporu‘nu
http://www.un.org.tr/un_tur/binyilkalkinmahedefleri.asp
adresinden indirilebilir veya Birleﬂmiﬂ Milletler

Türkiye’nin Binyıl Kalkına Hedefleri’nin bugüne kadar sa¤ladı¤ı ilerleme
ülkenin 2005’te yayımlanan ilk Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu’nda
açıklanmıﬂtır. Rapora göre Türkiye hedeflerden bir bölümünü
gerçekleﬂtirmeye çok yaklaﬂmıﬂ hatta gerçekleﬂtirmiﬂ olmakla birlikte ilerleme
sa¤lanması gereken kimi alanlar vardır; örne¤in yoksulluk ve açlık
(hedef 1), kadın-erkek eﬂitli¤i (hedef 3), çocuk ölümleri (hedef 4) ve
anne ölümleri (hedef 5).

bürosundan temin edebilirsiniz.

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleﬂtirilmesi için harcanan ulusal ve
küresel çabalar, BM’nin küresel kalkınma kolu olarak UNDP tarafından
eklemlenmekte ve koordine edilmektedir.

Biny›l Kalk›nma Hedefleri
1. Aﬂırı yoksulluk ve açlı¤ın ortadan kaldırılması
• Günde bir dolardan az bir parayla geçinmek zorunda
bulunan nüfusun yarıyarıya azaltılması
• Açlık çeken nüfusun yarı yarıya azaltılması
2. Evrensel ilkö¤retimin gerçekleﬂtirilmesi
• Tüm kız ve erkek çocukların ilkö¤retimlerini eksiksiz
tamamlamaları
3. Kadın-erkek eﬂitli¤inin sa¤lanması ve
kadınların konumunun güçlendirilmesi
• ‹lkö¤retim ve orta ö¤retimde kız-erkek ö¤renci
dengesizli¤inin tercihan 2005 yılına kadar ve her
düzeyde giderilmesi

Ailelerine yardımcı olmak
amacıyla çalıﬂan Türk
çocukları genellikle
okuldan uzak kalıyorlar.

7. Çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanması
• Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla
bütünleﬂtirilmesi; çevresel kaynakları kaybının kazanıma
dönüﬂtürülmesi
• Sa¤lıklı içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaﬂamayan nüfusun
yarı yarıya azaltılması
• 2020 yılına kadar en az 100 milyon gecekondu sakininin yaﬂamının
önemli ölçüde iyileﬂtirilmesi
8. Kalkınma için küresel bir ortaklık geliﬂtirilmesi
• Kurallara ba¤lı, öngörülebilir ve ayrımcılıktan arınmıﬂ açık bir ticari
ve mali sistem geliﬂtirilmesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi
yönetiﬂim, kalkınma ve yoksullukla mücadele taahhüdü de buna
dahildir
• En az geliﬂmiﬂ ülkelerin özel ihtiyaçlarının ele alınması. Bu ülkelerin
ihracatına gümrük vergisi ve kota ba¤ıﬂıklı¤ı sa¤lanması; a¤ır borçlu
yoksul ülkelere ödeme kolaylı¤ı sa¤lanması; resmi iki taraflı borçların
iptal edilmesi; ve yoksullukla mücadele eden ülkelere daha eliaçık
resmi kalkınma yardımı yapılması

Anadolu platosunda çobanlık.
UNDP çevresel kaygıların kalkınma
politikaları ile bütünleﬂtirilmesinde
Türkiye’ye yardımcı olmaktadır.

(Fotoraf : ILO Türkiye)
(Fotoraf : UNDP/GEF Türkiye)

4. Çocuk ölümlerinin azaltılması
• Beﬂ yaﬂından küçük çocuklar arasındaki ölüm
oranının üçte iki azaltılması
5. Anne sa¤lı¤ının iyileﬂtirilmesi
• anne ölüm oranının dörtte üç azaltılması
6. HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla
mücadele edilmesi
• HIV/AIDS’in yayılmasının durdurulması ve geri
döndürülmeye baﬂlanması
• Sıtma ve öteki önemli hastalıkların görülme sıklı¤ının
durdurulması ve geri döndürülmeye baﬂlanması

• Denize çıkıﬂı olmayan geliﬂmekte olan ülkelerle geliﬂmekte olan
ada devletçiklerinin özel ihtiyaçlarının ele alınması
• Borcun uzun vadede sürdürülebilir kılınmasına yönelik ulusal ve
uluslararası önlemler aracılı¤ıyla geliﬂmekte olan ülkelerin borç
sorununun kapsamlı biçimde ele alınması
• Geliﬂmekte olan ülkelerle iﬂbirli¤i içinde, gençlik için düzgün ve
üretken iﬂ olanakları sa¤lanması
• ‹laç ﬂirketleri ile iﬂbirli¤i içinde, geliﬂmekte olan ülkelerde zorunlu
ilaçlara makul fiyatlarla ulaﬂılabilmesinin sa¤lanması
• Özel sektör ile iﬂbirli¤i içinde, yeni teknolojilerin, özellikle
enformasyon ve iletiﬂim teknolojilerinin yararlarının
yaygınlaﬂtırılması

