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Dünyanın hangi kentinde olursanız olun, benzer küresel 
sorunlarla baş etmek zorundasınız. Covid-19 pandemi 
sürecinde bunu hepimiz deneyimledik, tüm dünya 
aynı sorunun parçası olarak mücadele verdi. Bu süreç 
kentlerin; küresel krizlerin etkilerine oldukça duyarlı 
olduğunu; aynı zamanda çözümün de yerelden hareketle 
geliştirilebileceğini gösterdi. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın yerelleştirilmesine yönelik bir an önce harekete 
geçmemiz gerektiğini tam da bu noktada fark ettik. 

Pandemi öncesinde ilçe belediyesi olarak kurumsal düzeyde 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesine 

yönelik çalışmalar yürütüyorduk. Bu kapsamda stratejik plan ve faaliyet raporlarımızda 
yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla eşleştirmiştik. 
Pandemi süreciyle birlikte sürdürülebilir kalkınmaya yaklaşımımızı bir adım ileri taşıyarak; 
yerelleştirmeyi daha kapsamlı ele almaya başladık.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bize, küresel sorunlara yerelde çözüm geliştirmek için 
bir yöntem sunuyor. Ancak bu yöntemin sağlıklı uygulanabilmesi için yerele bütünsel 
yaklaşmak gerekiyor. Bu da yerel kalkınma için birbirinden bağımsız çalışan tüm kurum 
ve kuruluşların işbirliği yapmasını gerekli kılıyor. 

Biz, ilçemiz için hazırladığımız Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporunda buna hassasiyet 
gösterdik ve gerçek bir yerelleştirme sağlamak için tüm kurumlarla işbirliği yaptık. 

Özetle, 2021 Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu bizim için küresel amaçlara 
ne kadar yaklaştığımızı ve 2030 gündeminin neresinde olduğumuzu izleyebileceğimiz bir 
seyir defteridir.

En temel motivasyonumuzun ise, yerel-ulusal ve uluslara-
rası düzeyi bütünleştirerek; her alanda birbirini tamamla-
yan politikalar üretmek ve Sultanbeyli’nin kalkınması için 
bir güç birliği oluşturmak olduğunu söyleyebilirim.  

Coğrafi konumumuz, tarihi mirasımız, genç nüfusumuz, güçlü kurumlarımız ve dinamik 
yapımızla 2030 yılı için önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak için yoğun gayret 
içindeyiz. Bu hedeflere, sürdürülebilir kalkınma ve insan merkezli gelişme ilkeleriyle 
ulaşacağımıza inanıyorum. 

Umarım bizim yaptığımız bu çalışma, ileride ilçelere yönelik bir VLR modeli geliştirilmesine 
hizmet eder. 

HÜSEYİN KESKİN
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Günümüzde kalkınma gündemleriyle iç içe anılan sürdürülebilirlik kavramının 
yaygınlaşması görece yeni bir olgudur. İlk olarak 1972 yılında İsveç’in Stockholm 
kentinde gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’yla kalkınmayla birlikte kullanılan 
sürdürülebilirlik kavramı, çevrenin taşıma kapasitesi, kaynak kullanımında kuşaklar arası 
hakkaniyet, ekonomik ve sosyal gelişmenin çevre ile bağlantısı ve kalkınma ile çevrenin 
birlikteliği çerçevesinde ele alınmıştır. 

Devam eden süreçte,

1983 yılında BM Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu kurulmuş, bu 
komisyon tarafından 1987 yılında Ortak 
Geleceğimiz Raporu yayınlanmıştır.
Rapor, sürdürülebilir kalkınmayı “bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların 
kendi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın 
karşılamak” şeklinde tanımlamaktadır.

1992 yılında, BM’nin o güne kadar yapılan en büyük etkinliklerinden birisi olarak Rio 
Yeryüzü Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirve, Stockholm Zirvesi’nde filizlenen sürdürülebilirlik 
fikirlerinin olgunlaşmasını sağlamış ve kısaca Gündem 21 olarak bilinen Rio Çevre 
ve Kalkınma Bildirgesi aracılığıyla somut bir yol haritası da ortaya koymuştur. Zirve, 
sürdürülebilirliğin katılımcılık mekanizmalarıyla birlikte ele alınması bakımından da bir 
milat sayılmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkeleri bu referans belge üzerinden katılımcı 
süreçler geliştirmiş, bu süreçlerin sürdürülebilirlik kavramının anaakımlaşmasına önemli 
katkıları olmuştur.

2. ARKA PLAN
2.1. BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ (2000-2015)
20. yüzyılda yapılan hataları 21. yüzyıla taşımama motivasyonuyla BM sistemi 2000 
yılına girerken 8 küresel hedef belirlemiştir:

1. Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak
2. Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak
3. Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi
4. Çocuk ölümlerini azaltmak
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5. Anne sağlığını iyileştirmek
6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele
7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlama
8. Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak

Başta Sahra Altı Afrika ülkeleri olmak üzere büyük ölçüde yoksul ülkelerde pozitif değişimi 
amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefleri’yle birlikte, yukarıda belirtilen 8 alanda çeşitli 
oranlarda başarı sağlanmıştır. Bununla birlikte, Binyıl Kalkınma Hedefleri, kalkınmanın 
sosyal alanlarına yeterince dokunamamıştır. Bu eksiklik algısı, 2015 sonrası gündemde 
sosyal içerikli hedeflerin daha fazla yer kaplamasına yol açmıştır.

2.2. BM SEÇKİN KİŞİLER ÜST DÜZEY PANELİ
2030 gündeminin belirlenme sürecinde temel bir yaklaşım farklılığı gözlemlenmektedir. 

Doğrudan üye ülkeler arasında yürütülen 
bir hazırlık ve müzakere süreci yerine, 
farklı sektörlerin temsilcilerinden oluşan 
çok paydaşlı bir yapı, yeni gündemin 
belirlenmesinde kilit bir rol oynamıştır.
Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2012 yılında oluşturulan BM Seçkin 
Kişiler Üst Düzey Paneli, 2015 sonrası BM gündemine dair bir taslak belge hazırlamakla 
görevlendirilmiştir. Yerel yönetimleri temsilen dönemin Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş’ın da yer aldığı 27 kişilik panel, 
çeşitli fiziksel ve çevrim içi toplantıların ardından, Mayıs 2013’te bir rapor¹  hazırlayarak 
Ban Ki-moon’a sunmuştur. Bu rapor, 2015-2030 döneminin BM kalkınma politikasının 
temelini oluşturmuştur. BM Genel Kurulu kararıyla 2013’te oluşturulan bir Açık Çalışma 
Grubu ise, 2014’te tamamladığı teklif metniyle²  2030 Gündemi’ne son şeklini vermiştir.

2.3. 2030 BM GÜNDEMİ
(SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI 2015-2030)
2015 yılı itibarıyla Binyıl Kalkınma Hedefleri için öngörülen sürenin sona ermesiyle 
birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları BM üye ülkelerince kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. Özellikle 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nden itibaren BM organları nezdinde ön 
plana çıkan sürdürülebilirlik vurgusunun 2030 BM Gündemi’nin merkezinde yer alması, 
sürdürülebilirliğin küresel ölçekte merkezi bir öneme kavuşmasına da önemli katkıda 
bulunmuştur. 

2030 Gündemi, iddialı bir gündem olmakla birlikte, ulusal ve yerel gerçekliklerle de 
uyumludur.

¹ https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/UN-Report.pdf
² https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf
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17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 
tümünde iyileşme öngörmekle birlikte, 
iyileşmenin mahiyeti ve ölçeği ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmaktadır. 

2.4. ÜST DÜZEY SİYASİ FORUM
BM Üst Düzey Siyasi Forumu (High Level Political Forum - HLPF), Rio Konferansı’ndan 
20 yıl sonra 2012 yılında toplanan  BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) 
sonrasında, sürdürülebilir kalkınma çerçevesindeki küresel ilerlemenin bir takip 
mekanizması olarak oluşturulmuştur. 2015 yılında SKA’ların kabul edilmesi sonrasında 
HLPF, doğrudan SKA’larla ilgili ilerlemenin raporlandığı ve izlendiği en üst düzey BM 
mekanizması olarak yeniden yapılandırılmıştır. Mevcut durumda HLPF, her yıl üye 
devletlerin en üst düzeyde temsil edildiği ve ülkelerin Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporlarını (Voluntary National Review - VNR) sunduğu bir platform hüviyetindedir. HLPF 
toplantıları son dönemde belirli SKA’lar odağında yapılmakta ve bu şekilde bir tematik 
raporlama döngüsü oluşturulmaktadır. 
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2.5. GÖNÜLLÜ ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU (VNR)

2030 Gündemi, üye ülkelerin ulusal ve 
ulus altı düzeylerdeki ilerlemeye dair 
düzenli ve kapsayıcı bir değerlendirme 
yapmalarını öngörmektedir.
Bu çerçevede, Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları (Voluntary National Review - 
VNR) ülkelerin  2030 gündemine yönelik uygulamalarını içeren raporlardır. Her ne kadar 
“gönüllü” olarak ifade edilse de, BM üye devletleri, kalkınmışlık durumundan bağımsız 
olarak belirli aralıklarla VNR’larını hazırlamaktadır. Birden fazla raporlama yapmış olan 
ülkeler de hesaba katıldığında, 2020 itibarıyla toplamda 250 VNR hazırlanmış olup, 
raporların tamamına erişim BM’nin ilgili web sitesinden sağlanabilmektedir.

Tanım ve Kapsam
2030 gündeminin 84. Maddesi’ne göre, HLPF’de sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları, gönüllülük esasına dayalı, devletlerin öncülüğünde hazırlanan ve çeşitli 
paydaşların katkılarıyla oluşturulan raporlardır. VNR’lar, 2030 Gündemi’yle ilgili 
deneyimlerin ve öğrenilen derslerin paylaşılması, ve uygulama sürecinin hızlandırılması 
gibi işlevlere sahiptir. Çok paydaşlı bir iş birliği gerektirmesi yönüyle de devletlerin sivil 
toplum, özel sektör ve yerel yönetimler gibi paydaşlarla olan ilişkilerini de geliştirme ve 
sektörler arası bir politika tutarlılığı sağlama amaçlarına da hizmet etmektedir.

Türkiye VNR’ları

Türkiye, 2016 yılında ilk VNR hazırlayan 
ülkelerden birisi olmuş ve 2030 
gündemiyle ilgili kararlılığını ortaya 
koymuştur.
Henüz metodolojinin yeterince oturmadığı erken dönemde hazırlanmış bir rapor olması 
nedeniyle, kapsam olarak sınırlı kalsa da, sürdürülebilir kalkınma vizyonunun kamu 
kurumlarında anaakımlaşmasına katkıda bulunmuştur. 2019 yılında hazırlanan 2. VNR 
çerçevesinde ise, başta yerel yönetimler olmak üzere sürdürülebilir kalkınma paydaşlarla 
daha sistematik bir iş birliği ekosistemi oluşturulmuş, düzenlenen geniş kapsamlı 
çalıştaylar neticesinde, daha kapsayıcı bir rapor oluşturulmuştur.
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2.6. GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU (VLR)
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerine 
dair bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Birbirlerini çapraz kesen amaçların her birindeki 
ilerleme, çarpan etkisiyle diğer amaçları da beslemektedir. 

Sektörler arası iş birliğine dayalı bir vizyon sunan SKA’lar, yerel yönetimler için de 
somut bir yol haritası sunmaktadır. 17 Amacın kendi içerisinde detaylandırıldığı 169 alt 
hedef özelinde %65 oranında yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarıyla örtüşen 
SKA’ların yerelleştirilmesi, gündemin başarıya ulaşmasında hayati önemdedir. Bir başka 
deyişle, SKA’ların, yalnızca ulus devletlerin çabalarıyla başarıya ulaşması mümkün 
görünmemektedir.

Yerel yönetimler, bu uluslararası gündemden haberdar olmadıklarında dahi esasen bu 
gündeme katkıda bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin görev alanlarındaki birçok hizmet, 
tanımları gereği SKA’ların kapsamına girmektedir. Bununla birlikte, küresel SKA raporlama 
süreçlerinde yerel yönetimlere özel bir alan ayrılmamıştır. Ancak özellikle 2016’da sunulan 
ilk VNR’larda yerel çalışmaların görünürlüğünün görece az olması, yerel yönetimleri bu 
konuda inisiyatif almaya ve yerel düzeyde gönüllü değerlendirme raporları hazırlamaya 
yöneltmiştir.

Tanım ve Kapsam
Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları, kentlerin SKA ilerlemelerine ve sürdürülebilir 
kalkınma vizyonlarına dair öz değerlendirme raporları olarak tanımlanmaktadır. Raporların 
formatı üzerinde, uluslararası ölçekte üzerinde uzlaşılmış herhangi bir örnek olmamakla 
birlikte, genel olarak ülke düzeyinde hazırlanan gönüllü değerlendirme raporlar 
model alınmaktadır. Genel bir tarama yapıldığında, raporların ilgili şehrin sadece yerel 
yönetiminin çalışmalarıyla sınırlı tutulmadığı, özel sektörün, sivil toplumun, merkezi 
yönetimin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan çalışmalarını da kapsadığı 
görülmektedir.

Bu yönüyle VLR’lar,

Bir kurumun faaliyet raporunun SKA 
perspektifine uyarlanmış bir versiyonu 
olarak düşünülmemeli, kolektif bir 
yerel çabanın ürünü olarak tasavvur 
edilmelidir.
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Önemi
SKA’lar yerel yönetimlerin faaliyetlerinin ve projelerinin görünürlüğünün artırılması, BM 
sistemi içerisinde yerel yönetimlerin kendilerine daha fazla yer edinmesinde kritik bir 
öneme sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kabulüyle birlikte, yerel yönetimlerin, 
yerel topluluklarla yakın ilişkisinin küresel kalkınma gündemine olan muhtemel katkısına 
dair farkındalık da artmıştır. Yerel yönetimlerin bu katkıyı VLR formatında uluslararası 
kamuoyuna sunmaları, yerel yönetimlerin BM nezdindeki statüsünü pekiştirecek ve 
güçlendirecektir. Nitekim, BM Habitat gibi kuruluşlar, VLR hazırlayan şehirlerle daha yakın 
ilişki kurmak ve uzun vadeli işbirliğinde bulunmak için çeşitli programlar geliştirmektedir.

VLR süreci ayrıca ilgili kentin sürdürülebilir kalkınmayı gündemlerinin merkezine aldığının 
göstergesidir.

Uluslararası kuruluşlarla, finans 
kuruluşlarıyla ve sürdürülebilir kalkınma 
alanında öne çıkan diğer yerel 
yönetimlerle iş birlikleri geliştirirken VLR 
çalışmaları önemli bir referans noktası 
teşkil etmektedir.
VLR hazırlama aşamasında bu perspektif göz önünde bulundurulması, raporun ilgili 
kente sağlayacağı faydanın da maksimize edilmesi bakımından yararlı olacaktır.

Türkiye’de VLR Çalışmaları 
Türkiye’de yerel yönetimler, 2016 yılından itibaren SKA farkındalığını artırmaya ve 
faaliyetlerini SKA’ları referans alarak planlamaya başlamışlardır. Yerel yönetimlerin 
SKA’larla ilgili farkındalıklarının ve SKA referanslı çalışmalarının artması sonucunda, 
Türkiye’nin 2019 VNR’ı, yerel yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin katılımlarıyla 
şekillenen bir süreç sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, Türkiye’de 2021 yılına kadar, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden 
çalışmalarını VLR formatında raporlayan herhangi bir yerel yönetim olmamıştır. UCLG 
Dünya Teşkilatı ile koordinasyon içerisinde UCLG-MEWA’nın başlattığı inisiyatifle, 
ilk VLR çalışmaları Sultanbeyli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki yerel yönetimlerin başlattığı bu girişimin bölge 
ülkelerindeki tüm yerel yönetimler için bir model olması öngörülmektedir.
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İLÇE
TANITIMI
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DEMOGRAFİ 
Toplam nüfus: 343.318 
Kadın nüfus oranı: %48,7
Erkek nüfus oranı: %51,3
0-14 yaş nüfus oranı: %28,8
15-64 yaş nüfus oranı: %67,6
65 yaş ve üzeri nüfus oranı: %3,6
Nüfus Artış Hızı: ‰ (binde) 21,5

EKONOMİ
İş Yeri Sayısı: 9130
Öne Çıkan Sektörler: Hizmet, 
inşaat, tekstil 
Ort. Hane Geliri: 4.630,00 TL 

İLÇE YÖNETİMİ 
Kaymakamlık
Büyükşehir Belediyesi
İlçe Belediyesi
STK’lar: 536
Muhtarlıklar: 15

YÜZÖLÇÜMÜ 
Yüzölçümü: 29 km²
Nüfus Yoğunluğu: 11.839/ km²

EĞİTİM
Yükseköğretim Mezunu
Oranı: %10
Lise Düzeyi Brüt Okullaşma 
Oranı: %126

YEŞİL ALANLAR
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan 
Miktarı: 3.91 m² 
Toplam Yeşil Alan Büyüklüğü: 
340.436 m²
Toplam Mesire Yeri Alanı: 
1.005.174 m²

SULTANBEYLİ
Sultanbeyli, İstanbul ilinin bir 
ilçesidir. İlin Asya yakasında yer 
alır. Sultanbeyli ilçesi güneybatıda 
Kartal, doğuda Pendik, kuzeybatıda 
Sancaktepe ilçelerine komşudur. 
Sultanbeyli adı “Sultanbeyli’nin yeri” 
olarak bilinirken daha sonra “Sultan 
Beyliği Çiftliği”, “Sultan Beyliği” 
daha sonra da “Sultanbeyli” olarak 
kullanılagelmiştir.

SAĞLIK
Doktor Başına Düşen Ort. Kişi 
Sayısı: 867
Aile Hekimliği Başına Düşen 
Nüfus Miktarı: 3.576
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TARİHÇE
Sultanbeyli’nin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. 

Sultanbeyli’nin bulunduğu bölge İpek 
Yolunun İzmit ve İstanbul’daki kesişme 
noktalarında yer almaktadır.
Sınırları, tarihi Aydos Kalesi (11.yy-13. yy) ve Sultanbeyliği Ovasını kapsayan bu 
bölge, askeri ve sivil ulaşım açısından dönemi için büyük önem taşımıştır. Bu 
özellikler sebebiyle Sultanbeyli’nin bulunduğu bölge; antik çağ, orta çağ ve 
sonrasındaki dönemlerde de stratejik önemini uzun yıllar boyunca korumuştur. 

1957 yılında, bugünkü Sultanbeyli ilçe sınırları içeresindeki ilk yasal yerel idare 
olarak Sultanbeyli köyünün kurulmasına karar verilmiştir. Sonraki dönemlerde göç 
dalgası ve hızlı yapılaşma süreciyle beraber, 1989 yılında belde, 3 Haziran 1992 
tarih ve 3806 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

COĞRAFYA
İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Sultanbeyli, 29 km²’lik yüzölçümü ile 
İstanbul’un en yüksek dağı olan 537 rakımlı Aydos Dağı ile Teferrüç Dağı arasındaki 
alanı doldurmaktadır. Denizden 130 metre yüksekte olan ilçe, İstanbul’un 
Anadolu’ya uzanan karayolu çıkışında bulunması nedeniyle lojistik açıdan önemli 
bir coğrafî konuma sahiptir. 

Trans Avrupa Kuzey- Güney Otoyolu (TEM) ilçenin ortasından geçmektedir. Otoyolun 
kuzeyinde ve güneyinde konumlandırılmış 15 adet mahallesi bulunmaktadır. 

DEMOGRAFİK YAPI
 
2020 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 343.318 kişidir. İlçe nüfusunun 
%28,8’ini (0-14) yaş arası çocuk nüfus, %26,6’sını  (15-29) yaş arası genç nüfus 
oluşturmaktadır. Bu durum, Sultanbeyli’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olduğunu göstermektedir. Bu nüfus grubuna yönelik yapılan eğitim, spor, sağlık 
ve kültür yatırımlarının arttırılması, Sultanbeyli’ye gelecekte iyi yetişmiş bir genç 
nüfus kazandırması açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte (0-4) yaş 
grubunun oranının (5-9) yaş grubundan düşük olması; ilçede doğurganlığın azalma 
trendinde olduğunu göstermektedir.



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

24

SOSYO-EKONOMİK YAPI
İlçe, Anadolu’nun dört bir tarafındaki şehirlerden ve kırsal kesimlerden iç göç 
alarak oluşmuştur.

Türkiye’nin her tarafından göç alan bir 
bölge olarak ilçe, farklı kültürlerin etkisi 
ile kozmopolit bir toplumsal yapıya 
sahiptir.
2014 yılından itibaren başta Suriyeli Mülteciler olmak üzere ilçeye yoğun bir dış 
göç de gerçekleşmiştir. 2020 itibariyle ilçede 25.000 mülteci yaşamaktadır.    

İlçede ikamet eden vatandaşların sosyo-ekonomik statüleri genel olarak düşük 
seviyededir. İlçe özellikle 80’lı yıllar itibariyle Türkiye genelinde artan kentleşmenin 
etkisiyle, köylerinden İstanbul’a göç eden ailelere uzun yıllardır ev sahipliği 
yapmaktadır. Maddi koşulların ve geleneklerin etkisiyle, ilçe kalabalık bir hane 
yapısına sahiptir.

İlçe, 4,13 olan ortalama hane büyüklüğü 
ile, İstanbul ve Türkiye ortalamasının 
üstündedir. 
Din ve maneviyat ilçe halkı için önemli değerler arasındadır. 2017 yılında yapılan 
bir saha araştırmasının bulgularına göre ilçe halkının yarıya yakını kendisini 
geleneksel ve muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Araştırmaya katılanların % 64’ü 
‘’hayata ilişkin bütün düşüncelerini dini inançlarının belirlediğini’’ söylemiştir. Bu 
durum Sultanbeyli’de gündelik yaşamda dini inançların belirleyici bir rol oynadığını 
göstermektedir. ³ 

³ Bu veriler, Meryem Memiş Doğan’ın ‘’Türkiye’de Kimlik ve Öteki: Sultanbeyli- Kadıköy Örneği’’ başlıklı doktora tezi 
kapsamında gerçekleştirdiği saha araştırmasından alınmıştır. 
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DOĞAL-KÜLTÜREL MİRAS 
İlçemiz sınırlarını oluşturan iki adet orman bulunmaktadır. Bunlar kuzeydoğusunda 
bulunan Teferrüç tepe devlet ormanı ve güneybatısında bulunan Aydos Dağı 
Ormanıdır. Aydos Dağı Ormanının tamamı 1. Derece doğal sit alanıdır. 

Aydos Ormanının içerisinde 11-13. yy 
arasında tarihlendirilen (Bizans son 
dönem- Osmanlı erken dönem) Aydos 
Kalesi bulunmaktadır. Kalenin bulunduğu 
alan 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescillidir. 

Aydos Kalesi’nden Bir Görünüm
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İlçemiz sınırlarını 
oluşturan iki orman 

bulunmaktadır. Bunlar 
kuzeydoğusunda 

bulunan Teferrüç Tepe 
Devlet Ormanı ve 

güneybatısında bulunan 
Aydos Dağı Ormanıdır.”

“
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İŞ PİYASASI
İlçedeki iş yerleri hızlı tüketim, inşaat, sosyal hizmetler, tekstil ve endüstri 
sektörlerinde yoğunlaşırken; küçük ve orta ölçekli işletmeler çoğunluktadır. İlçede 
sanayi fazla gelişim gösterememiştir.  

Grafik 1: Sektörel Dağılım

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, 2020

İLÇE YÖNETİMİ 
Türkiye’de kamu yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 123.maddesinde 
yer alan ‘’İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği’’ başlığında yer alan merkezi 
yönetim-yerinden yönetim, yönetimin bütünlüğü ve yasal yönetim ilkeleri 
doğrultusunda, il, ilçe, köy ve mahalleler düzeyinde yönetim yapılanmasıyla 
sağlanmaktadır. 

Merkezi İdari Yönetimler: İl veya ilçe sınırı olarak belirlenmiş yerleşim yerlerinde 
merkezi idari yönetimin taşra teşkilatları olarak; atama ile belirlenen yönetim 
kademesi ile hizmet verirler. İller valilikler; ilçeler valiliğe bağlı kaymakamlıklar; köy 
ve mahalleler kaymakamlıklara bağlı olarak muhtarlıklar tarafından yönetilmektedir. 
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Belediyeler: Sınırları il veya ilçe mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki idarî ve malî 
özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 
yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzel kişileridir. Belediyeler hizmet sınırı, hizmet verilen nüfus vb. kriterlere göre 
büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri olarak hizmet verirler.

Sultanbeyli, İstanbul’da bulunan ilçe düzeyinde bir yerleşim yeridir. İlçe düzeyindeki 
hizmetler, merkezi yönetim olarak Sultanbeyli Kaymakamlığı, yerel yönetimler 
olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından 
sağlanmaktadır.

Şekil 1: Kamu Yönetimi Şeması
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İlçede hizmet eden kurumlar yaptığı faaliyetlerle rutin işlerinin yürütürlerken aynı 
zamanda SKA’lara hizmet ederler. İlçede hizmet veren kurumların hangi SKA’ya 
hizmet ettiğinin anlaşılması için   görev alanları ve yaptığı faaliyetler dikkate 
alınarak, hizmet birimi-SKA eşleştirmesi yapılmıştır.  Bu eşleştirme tabloları 
aşağıda sunulmuştur:

No Kurum Adı İlgili SKA 

1 İlçe Emniyet Müdürlüğü SKA 16

2 İlçe Mal Müdürlüğü SKA 17

3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SKA 4

4 İlçe Müftülüğü SKA 4

5 İlçe Nüfus Müdürlüğü SKA 16,17

6 İlçe Sağlık Müdürlüğü SKA 3

7 İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü SKA 1,10

8 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SKA 1,10

9 İlçe Tapu Müdürlüğü SKA 11

10 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü SKA 2

11 Kadastro Birimi SKA 11

12 Muhtarlıklar (15 mahalle) SKA 16,17

13 Orman İşletme Şefliği SKA 15

14 Sultanbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü SKA 3

Tablo 1: Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı Hizmet Birimleri ve Hizmet Ettikleri SKA’lar
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Tablo 2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimleri ve Hizmet Ettikleri SKA’lar

No Kurum Adı İlgili SKA 

1 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı SKA 16 

2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SKA 16

3 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı SKA 12, 15

4 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire 
Başkanlığı SKA 11

5 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı SKA 16

6 Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı SKA 11

7 Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı SKA 17

8 Fen İşleri Daire Başkanlığı SKA 11

9 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı SKA 11

10 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı SKA 16

11 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi SKA 2,3,4,16

12 İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) SKA 11, 12

13 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (İETT) SKA 11

14 İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
(İGDAŞ) SKA 7

15 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) SKA 6

16 İstatistik Ofisi SKA 16,17

17 İtfaiye Daire Başkanlığı SKA 1, 11, 15

18 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı SKA 16

19 Kültür Daire Başkanlığı SKA 4

20 Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı SKA 11

21 Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı SKA 2,16,17

22 Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı SKA 11

23 Raylı Sistem Daire Başkanlığı SKA 11

24 Sağlık Daire Başkanlığı SKA 3

25 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SKA 1,10

26 Ulaşım Daire Başkanlığı SKA 11

27 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı SKA 11

28 Zabıta Daire Başkanlığı SKA 16
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No Kurum Adı İlgili SKA 

1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü SKA 3,16 

2 Bilgi İşlem Müdürlüğü SKA 16, 17

3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü SKA 16

4 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü SKA 11

5 Fen İşleri Müdürlüğü SKA 6,7,11

6 Hukuk İşleri Müdürlüğü SKA 16

7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü SKA 11

8 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SKA 16

9 İşletme Müdürlüğü SKA 16

10 Kültür İşleri Müdürlüğü SKA 3,4,11

11 Mali Hizmetler Müdürlüğü SKA 17

12 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü SKA 16,17

13 Özel Kalem Müdürlüğü SKA 16

14 Park ve Bahçeler Müdürlüğü SKA 11

15 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü SKA 1,2,3,8,10

16 Strateji Geliştirme Müdürlüğü SKA 9,16,17

17 Teftiş Kurulu Müdürlüğü SKA 16

18 Temizlik İşleri Müdürlüğü SKA 12,15

19 Yapı Kontrol Müdürlüğü SKA 11

20 Yazı İşleri Müdürlüğü SKA 16,17

21 Zabıta Müdürlüğü SKA 2,16

Tablo 3: Sultanbeyli Belediyesi Hizmet Birimleri ve Hizmet Ettikleri SKA’lar

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, 2020
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Son yıllarda yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği yönetişim kültürü ile birlikte, 
sivil toplum kuruluşları da ilçe yönetiminde daha aktif rol almaktadırlar. Resmi 
kayıtlara göre ilçede toplam 536 STK4  bulunmaktadır.

Bunların büyük bir kısmını dayanışma ve yardım faaliyetleri yürüten hemşehri 
dernekleri oluşturmaktadır.  

Sultanbeyli’de aktif faaliyet gösteren STK’lardan üye ve proje sayısı, hizmet 
kapsamı ile öne çıkanlar aşağıda sunulmuştur:

4 https://www.siviltoplum.gov.tr/illere-ve-faaliyet-alanlarina-gore-dernekler

No Kurum Adı Faaliyet Alanı İlgili SKA 

1 Ensar Vakfı Sultanbeyli Temsilciliği Eğitim SKA 4

2 İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İnsani Yardım SKA 1

3 Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanaatkarlar Odası (SUBESO) Meslek Birlikleri SKA 8,9

4 Sultanbeyli Çevre, Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği (ÇEVDER) Çevre ve Spor SKA 
3,4,15

5 Sultanbeyli Genç İş Adamları Derneği (SUGİAD) Meslek Birlikleri SKA 8,9

6 Sultanbeyli İş Adamları Derneği Meslek Birlikleri SKA 8,9

7 Sultanbeyli İş Kadınları Derneği (SUİŞKAD) Meslek Birlikleri SKA 
5,8,9

8 Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği 

Mülteci Göç 
Yönetimi 

SKA 1,2, 
3,4,5,8, 
10,12, 
16,17

9 Türk Kızılayı Sultanbeyli Şubesi İnsani Yardım SKA 1,3

10 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı (TEMA) Sultanbeyli Temsilciliği Çevre SKA 15

11 Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sultanbeyli Temsilciliği Eğitim SKA 4

12 Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı 
Sultanbeyli Şubesi

Mülteci Göç 
Yönetimi

SKA 
1,8,10,17

13 Yeşilay Sultanbeyli Şubesi Sağlık SKA 3

Tablo 4: Sultanbeyli İlçesinde Faaliyet Gösteren STK’lar ve Hizmet Ettikleri SKA’lar
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VLR
SÜRECİ
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Bu bölümde rapor yazım süreci deneyimi aktarılmıştır. Anlatılan bu sürecin diğer 
yerel yönetimlere rapor yazma süreci ile ilgili fikir vereceği kanaatindeyiz.

Bölüm, sürecin aşamaları ve süreç 
boyunca karşılaşılan sorun ve güçlükler/
geliştirilen çözümler olmak üzere 2 alt 
başlıktan oluşmaktadır. 
Sürecin Aşamaları başlığında, raporun hazırlanmasına karar verilmesinden, 
duyurulmasına kadar geçen süreç 4 adımda verilmiştir: ‘’Kurumsal Yapılanma’’, 
‘’Metodolojinin Belirlenmesi’’, ‘’Veri Yönetimi ve Raporlama’’ ve ‘’Duyurma’’.  

Süreç Boyunca Karşılaşılan Sorun ve Güçlükler/Geliştirilen Çözümler başlığında, 
rapor yazım sürecinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik geliştirilen çözüm 
önerileri anlatılmıştır. 
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Şekil 2: VLR Süreci Aşamaları

1. SÜRECİN AŞAMALARI 
Sultanbeyli VLR süreci 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalarda gerçekleştirilen 
faaliyetler aşağıda özet halinde sunulmuştur: 
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1.1. KURUMSAL YAPILANMA 

Kurumsal yapılanma aşaması, 2030 Gündemi’nin yerel gündeme entegrasyonu, 
kurumsal sahipliğin yaratılması,  UCLG-MEWA ile işbirliğinin geliştirilmesi ve 
farkındalık çalışmalarının yapılmasını kapsar. 

VLR Serüveninin Başlangıç Hikayesi

Sultanbeyli’nin VLR serüveni, Sultanbeyli Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik 
Planını5  hazırlama süreciyle başlar. 

Plan hazırlanırken, üst politika belgelerinde ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’na 
erişilmesinde yerel yönetimlerin önemli bir aktör olduğu ve belediyelere sorumluluk 
atfedildiği vurgusu ile sıklıkla karşılaşılmış; konunun detaylıca çalışılması ve 
planlamalara dahil edilmesi ihtiyacı duyulmuştur. 

SKA’ların yerelleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, bu alanda 
kurumsal farkındalığın artırılması amacıyla kurum içinde Sürdürülebilir Ofis yapısı 
kurulmuştur. Çalışma ekibi, endüstri mühendisi, mimar, istatistik uzmanı, sosyolog, 
kamu yönetimi uzmanı, tercüman gibi farklı meslek gruplarından uzmanlardan 
oluşmaktadır. Bu çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmaya çok boyutlu bir yaklaşım 
geliştirilmesini desteklemektedir. 

Çalışma ekibi paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen, yerel stratejik amaç ve 
hedeflerin belirlenmesine yönelik çalıştaylarda aktif rol alarak;  SKA hedeflerine 
dikkat çekmiştir. Ekip, yerel hedefler belirlendikten sonra, yerel hedeflerle SKA 
hedefleri arasında hizalama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

Sultanbeyli Belediyesi’nde SKA’ların uygulaması ve izlenmesine yönelik teknik 
düzeyde başlatılan kurum içi çalışmalar, 2019 yılında Durban’da yerel ve bölgesel 
liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen UCLG Kongresi’nde uluslararası düzeye 
taşınmıştır. UCLG’nin bir girişimi olan VLR Uygulama Topluluğu’nun (Community 
of Practice-CoP) bahse konu Kongrede gerçekleştirdiği çalışma toplantısı, bu 
anlamda sürecin dönüm noktası olmuştur. UCLG Kongresi’nde bulunan Sultanbeyli 
Belediye Başkanı, Uygulama Topluluğu tarafından takip edilmesi planlanan VLR 
süreci, raporların arka planı ve mahiyeti hakkında bilgilendirilmiştir. Başkanın, 
Uygulama Topluluğu’nda Sultanbeyli Belediyesi olarak yer alma yönündeki niyet 
beyanı, ilerleyen aşamalarda UCLG-MEWA ile yürütülen çalışmalar için önemli bir 
motivasyon oluşturmuştur. 

Başkanın konuyu sahiplenmesiyle, Sürdürülebilir Ofis ekibi ile UCLG-MEWA arasında 
bir dizi hazırlık toplantısı gerçekleştirilerek, Sultanbeyli VLR hazırlık sürecinin yol 
haritası çıkarılmıştır. İki kurumun ortaklaşa kararıyla süreç başlatılmıştır.

5 5018 sayılı ‘’Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’ gereği; Türkiye’de nüfusu 50.000’in üstünde olan yerel 
yönetimler, yerel seçimler sonrasında 5 yıllık stratejik planlarını hazırlamakla yükümlüdür. 
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Literatür Taraması

Raporun metodolojisi oluşturulurken geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bu 
kapsamda taranan belgelerden öne çıkanlar, aşağıda liste şeklinde sunulmuştur:

No Rapor Adı Yayımlayan Kurum 

1 Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 1: A 
Comparative Analysis of Existing VLRs BM-Habitat & UCLG

2
Guidelines For Voluntary Local Reviews Volume 2- 
Towards A New Generation Of VLRs: Exploring The Local-
National Link

BM-Habitat & UCLG

3 Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 1: A 
Comparative Analysis of Existing VLRs

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal İşler Bölümü (UN DESA)

4 Barcelona: Sustainable Future Barcelona City Council

5 2019 Taipei City Voluntary Local Review Taipei  City 

6
Voluntary Local Review Agenda 2030 on the local level 
Implementation of the UN Sustainable Development 
Goals in Bonn

City of Bonn

7 Voluntary Local Review Buenos Aires City Government

8 Building a Sustainable and Inclusive Buenos Aires Bristol City Council

9 Brıstol And The SDGs: A Voluntary Local Review of 
Progress 2019 City of Los Angeles 

Tablo 5: Taranan Rapor Örnekleri Listesi 
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Bu belgelerden,  Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) ve 
UCLG tarafından hazırlanan VLR Rehber Serisi’nin her iki cildi ve Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UN DESA) tarafından hazırlanan ‘’Global Guiding 
Elements for Voluntary Local Reviews (VLRs) of SDG implementation’’ (Gönüllü 
Yerel Değerlendirme Raporları için Yol Gösterici Evrensel İlkeler) başlıklı belgesi 
alana ilişkin rehber niteliğindeki dokümanlardır. 

VLR Rehberinin 1. cildinde6, VLR raporlarının ilçedeki ve ildeki mevcut durumu 
politik ve sosyal açılardan ele alarak, farklı paydaşlar ile farklı yönetim katmanları 
arasında kurulacak diyaloğu öncelediği vurgulanmıştır. Buna ek olarak,  raporların 
SKA’ların ortak çerçevesi aracılığıyla ulusal kalkınma politikalarıyla yerel politikaları 
uyumlu hale getirmeyi hedeflediği ifade edilmiştir. Ayrıca, standart bir VLR şablonu 
bulunmadığının altı çizilerek, kentlerin yapısına göre değişen VLR rapor içerikleri 
kategorize edilerek sunulmuştur. 

UN DESA tarafından yayımlanan belgede7 ise yerel yönetimlerin daha işlevsel ve 
açıklayıcı VLR raporları yayınlamalarına hizmet etmesi hedefiyle örnek bir VLR 
rapor formatı sunulmuştur: 

VLR RAPOR FORMATI

SUNUŞ /ÖNSÖZ

ÖNEMLİ BİLGİLER

GİRİŞ 

RAPORUN HAZIRLIK SÜRECİ VE METODOLOJİ

a) SKA uygulaması konusunda ulusal hükümetle etkileşim

b) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve VLR'lerin sahipliğini yaratmak

c) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel ve bölgesel çerçevelere dahil edilmesi

d) Kimseyi geride bırakmamak

e) Kurumsal mekanizmalar

f) Yapısal sorunlar

AMAÇ VE HEDEFLERDEKİ İLERLEME

UYGULAMA ARAÇLARI

SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR 

EKLER

Tablo 6: VLR Rapor Formatı Örneği

6 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) & Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), ‘’Guide-
lines for Voluntary Local Reviews Volume 1: A Comparative Analysis of Existing VLRs’’.
7 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UN DESA), ‘’Global Guiding Elements for Voluntary Local Reviews (VLRs) of 
SDG implementation’’.
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LOS ANGELES SKA YERELLEŞTİRME METODOLOJİSİ 

O: Uyarlanamaz Hedef Bu SKA hedefi yerel düzeyde geçerli değildir.

1: Aynı Şekilde Kullanılabilir Hedef Yazılan SKA hedefi şehir için geçerlidir.

2: Yeniden Düzenlenen Hedef 
Yazılan SKA hedefi geçerli değildir, ancak yerele uygulanacak 
şekilde revize edilebilir. (BM hedef cümlesinde ifade değişikliği 
vs. yapılmış) 

3: Değiştirilen Hedef Yazılan SKA hedefi geçerli değildir, ancak yerel düzeyde benzer 
kapsama sahip başka bir hedefle değiştirilebilir.

4: Yeni Eklenen Hedef Yerel düzeyde yeni bir hedef eklenmelidir.

Tablo 7: Los Angeles SKA Yerelleştirme Metodolojisi8

Aynı şekilde daha önce farklı pek çok şehir tarafından hazırlanmış Gönüllü Yerel 
Değerlendirme Raporları da bu çalışma için örnek teşkil etmiştir. Yapılan literatür 
araştırmasında,  birçok VLR raporunun karakteristik özellikler taşıdığı görülmüştür. 
Raporlama yaparken kentlerin kullandığı yöntemlerden ilçemize uyanlar referans 
alınmıştır: 

SKA seçimi konusunda; bazı kentlerin tüm SKA alanlarını raporladıkları, bazılarının 
ise öncelikli SKA başlıkları belirleyerek; sadece bu SKA’lara odaklandıkları dikkat 
çekmektedir. Barcelona ise tüm SKA alanlarını değerlendirmeye almanın yanında, 
SKA alt hedeflerinin tümüne ayrı bir alan ayırmıştır. 

SKA’ların yerelleştirilmesi konusunda; Barcelona’nın BM hedeflerine referans 
vererek; kendi yerel hedeflerini oluşturduğu, Los Angeles’ın ise yerelleştirme 
konusunda aşağıdaki tabloda sunulan tekniği izlediği görülmüştür:

8 City of Los Angeles, ‘’Los Angeles Sustainable Development Goals: A Voluntary Local Review of Progress in 2019’’. 

Faaliyet çerçevesinin sunulmasında; Bonn şehrine ait raporda, incelenen tematik 
SKA alanlarında örnek uygulamalara yer verilerek; belirli uygulamaların model 
olarak öne çıkarılmıştır. 

İzleme göstergelerinin sunulmasında; Barcelona,  Buenos Aires ve Taipei gibi 
şehirlerin raporlarının;  verinin kaynağı ve yılı, göstergenin tanımı, mevcut ve 
hedef değerleri madde madde belirterek; grafik anlatımını tercih etmeleri, örnek 
niteliğindedir. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının
Kurumsal Planlara Dahil Edilmesi

SKA’ların yerelleştirilmesi, kentler tarafından hazırlanan stratejik planlar, faaliyet 
raporları, performans programları, tematik eylem planları vb. yerel ölçekteki 
politika belgelerinin, 2030 BM Gündemi ile entegre edilmesidir. Bu bakış açısıyla 
ilçe belediyesi tarafından düzenli periyotlarla yayımlanan politika belgelerinde yer 
alan amaç, hedef ve faaliyetler SKA’lar ile hizalanmıştır. 

Tablo 8: Sultanbeyli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Alanlarının
SKA Amaçları ile Hizalaması

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi,2020

Sultanbeyli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan ana hizmet alanları, 
stratejik amaç ve hedefler, SKA amaç ve hedefleriyle hizalanmış; Belediye’nin 
belirlediği amaç ve hedeflerin sırasıyla 11 ve 16. SKA’larda yoğunlaştığı görülmüştür. 
(Bknz: EK-1)



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

41

2021 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ

FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ 
SKA

Çalışan Gelişimi 
Yönetim Faa-
liyeti

İç Kontrol Yönetimi 
Faaliyeti

Tesis/Proje Üre-
tim Faaliyeti

Bağımlılığı Önleyici 
Faaliyetler

Çalışan Özlük 
İşleri Faaliyeti

Süreç ve Risk Yöne-
timi Faaliyeti

Kamu Binaları 
Bakım Onarım 
ve Renovasyon 
Faaliyeti

Erken çocukluk 
Dönemine Yönelik 
Önleyici Faaliyetler

Çalışan Aidiyeti 
Geliştirme Faa-
liyeti

 İzleme ve Değer-
lendirme Faaliyeti

Yol/Kaldırım/Yağ-
mur Suyu Kanalı 
Yapım Faaliyeti

 Aile Rehberliği 
Faaliyetleri

 Kurum Organi-
zasyonu Yöne-
tim Faaliyeti

Veri modeli oluştur-
ma ve geliştirme 
faaliyeti

Yol/Kaldırım/Yağ-
mur Suyu Kanalı 
Bakım ve Onarım 
Faaliyeti

Kültürel etkinlikle-
rin düzenlenmesi, 
zenginleştirilmesi 
ve katılımın artırıl-
ması faaliyeti

İş Sağlığı ve Gü-
venliği Faaliyeti

Ulusal ve Ulusla-
rarası İşbirliği ve 
Kurumsal İlişkiler 
Faaliyeti

Metal Yapı Ürün-
leri Üretim ve 
Montaj Faaliyeti

Fuar, Festival 
ve Yarışma 
Organizasyonları 
Faaliyeti

İşyeri Hekimliği 
Faaliyeti

Ulusal ve Uluslara-
rası Hibe Çağrıları 
Doğrultusunda 
İhtiyaç ve Taleplere 
Uygun Proje Danış-
manlık, Hazırlık ve 
Geliştirme Faaliyeti

Ulaşım Hizmeti 
Koordinasyon 
Faaliyeti

Kültür-Sanat, 
Eğitim, Tarih vb. 
İçerikli Çalışmalara

Sivil Savunma 
Faaliyeti

Kat İrtifakı Proje-
sinin Onaylanması 
Faaliyeti

Acil Durum Mü-
dahale Faaliyeti

Nikah hizmetleri 
faaliyeti

Kalite Yönetim 
Sisteminin Geliş-
tirilmesi Faaliyeti

Yapı Ruhsatı Veril-
mesi Faaliyeti

Park Projelendir-
me ve Gerçek-
leştirme/Yenile-
me Faaliyeti

Hobi, Mesleki ve 
Kişisel Gelişim 
Kursları Düzenle-
me Faaliyeti

Karar Verme 
Organlarının (En-
cümen, Meclis 
ve Kent Konseyi) 
Sekretarya 
Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 
Faaliyeti

İmar Durumu 
Sağlama

Bordür Boyama 
Faaliyeti 

Kültür Sanat ve 
Eğitim Merkezleri 
Faaliyeti

Kurum İçi ve 
Dışı Evrak Takip 
Faaliyeti

1/1000 Ölçekli Uy-
gulama İmar Planı 
Yapımı

Park Bakım Ona-
rım Faaliyeti

Kütüphane Yöne-
tim Faaliyeti

Kurumsal Arşiv 
Faaliyeti

Yapı Bilgisi Sağlama 
Faaliyeti

Peyzaj Bakım 
Onarım Faaliyeti

Eğitimi Destekle-
me Kursları Düzen-
lenmesi Faaliyeti

Kurum İçi Koordi-
nasyon Hizmeti 
Faaliyeti

Kurumsal Bilgi Yöne-
tim Faaliyeti 

Geri Dönüştü-
rülebilir Atık 
Faaliyeti

Sportif hayatın ge-
liştirilmesi faaliyeti

Tablo 9: Sultanbeyli Belediyesi 2021 Performans Programı- SKA Hizalaması
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2021 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ

FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ SKA FAALİYET İLGİLİ SKA

Bina ve Tesis Yö-
netimi Faaliyeti

Emlak Hizmeti 
Faaliyeti

Evsel Atık Top-
lama Faaliyeti

Yazılı ve Görsel 
iletişim Faaliyeti

Belediye Araçları-
nın Koordinasyo-
nunu Sağlanması 
Faaliyeti

Harita Hizmet-
leri Faaliyeti

Temizlik Hiz-
metleri Faaliyeti

Dijital Mecra  
Çalışmalarının 
Gerçekleştiril-
mesi

Satın Alma Faa-
liyeti

İstimlak Hizme-
ti Faaliyeti

Çevre Sağlığı 
Hizmetleri 
Faaliyeti

Belediye ve ta-
lep sahipleri ara-
sında  iletişim 
ve bilgilendirme  
faaliyeti

Denetim ve Rapor-
lama Faaliyeti

Taşınmaz Hiz-
meti Faaliyeti

Çevre Denetim 
Faaliyeti

Belediye ve ta-
lep sahipleri ara-
sındaki iletişim 
ve bilgilendirme-
nin memnuniyet 
ölçeğinde sağ-
lanma faaliyeti

Dava , İcra Dos-
yalarının Takibi ve 
Hukuki Danışman-
lık Faaliyeti

Yapı Dene-
tim ve İskan 
Belgelendirme 
Faaliyeti

İklim değişikliği 
uyum faaliyeti

Temsil, tören 
ve ağırlama 
faaliyeti

Gelir Muhasebesi 
Faaliyeti

İskan sonrası 
işlemler faa-
liyeti

Veterinerlik 
Hizmetleri 
Faaliyeti

Organizasyon 
destek faaliyeti

Gider Muhasebesi 
Faaliyeti

Kentsel Dönü-
şüm İşlemleri 
Faaliyeti

Sosyal Destek 
Faaliyetleri

Etkinlik Duyuru 
Faaliyeti

Belediye Sosyal 
Tesisi İşletim 
Faaliyeti

Metruk Yapı 
İzolasyon/Yı-
kım Faaliyeti

Toplum Sağlığı 
Faaliyeti

Mahalli Geri 
Bildirim Yönetim 
Faaliyeti

Veri analizi ve 
değerlendirilmesi 
faaliyeti

Kaçak 
yapılaşmaya 
karşı; önleyici 
yaklaşımla 
etkin denetim 
hizmetleri 
yürütmek

Danışmanlık ve 
Rehabilitasyon 
Faaliyeti

Vatandaş Odaklı 
Zabıta Hizmetle-
ri Faaliyeti

 BT Donanım 
Faaliyeti

Alt Yapı 
Hizmeti 
Talep/Şikayet 
Değerlendirme 
Faaliyeti

Sosyal Refahı 
Artırıcı Faali-
yetler

Koruma ve Gü-
venlik Faaliyeti

BT Yazılım Faaliyeti
Altyapı/Kazı 
Ruhsatı Veril-
mesi Faaliyeti

Gönüllü Hizmet-
leri Faaliyetleri

İlan Reklam 
Tabelaların De-
netim Faaliyeti

BT Güvenlik Yöne-
tim Faaliyeti

Altyapı/
Kazı Ruhsatı 
Uygulama ve 
Koordinasyon 
Faaliyeti

Sosyal Uyum 
ve Kentlileşme 
Bilinci Faali-
yetleri

Zabıta Ruh-
satlandırılma 
Faaliyeti

Yeni gelişen tekno-
lojiler konusunda 
kapasite artırma 
faaliyeti

Hafriyat Alın-
ması Faaliyeti

Kadının Toplu-
ma Kazandırıl-
ması ve Şidde-
tin Önlenmesi 
Faaliyetleri
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Sultanbeyli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetler, SKA’lar ile eşleştirilmiştir. 
SKA’lar faaliyet bazlı değerlendirildiğinde; en fazla 11., 16. ve 17. SKA’ya yönelik 
faaliyet gerçekleştirilmiştir.

No SKA Alanı Bütçe Miktarı (TL) Bütçe Oranı 

1 SKA 11 Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 38.858.391,51 %30

2 SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 24.008.493,37 %19 

3 SKA 17 Hedefler İçin Ortaklıklar 20.540.273,52 %16

4 SKA 3   Sağlıklı Bireyler 18.279.089,27 %14

Tablo 10: Sultanbeyli Belediyesi 2020 Yılı Gerçekleşen Bütçe- SKA Hizalaması

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2020 yılında faaliyetlere ayırdığı bütçeler ilgili SKA’larla 
eşleştirilerek, her bir SKA alanında ilerleme kaydedilmesine yönelik ayrılan 
kaynaklar hesaplanmıştır. Buna göre, en fazla kaynak 11, 16, 17 ve 3.SKA alanlarına 
ayrılmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMACI SKA
PERFORMANSI

1-YOKSULLUĞA SON Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde orta-
dan kaldırılması 76%

3-SAĞLIKLI BİREYLER Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve 
her yaşta esenliğin desteklenmesi 77%

4-NİTELİKLİ EĞİTİM Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence 
altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi 77%

5-TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi 40%

6-TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR Herkes için suyun ve sıhhi koşulla-
rın erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınma-
sı

89%

8-İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME Kesintisiz, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın 
ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi

95%

9-SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI Dayanıklı altyapıların inşası, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilik-
çiliğin güçlendirilmesi

85%

10-EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI Ülkeler içinde ve arasında eşitsiz-
liklerin azaltılması 64%

11-SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR Şehirlerin ve 
insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 
kılınması

93%

12-SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM Sürdürülebilir tüketim ve üretim 
kalıplarının güvence altına alınması 88%

13-İKLİM EYLEMİ İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda 
acilen eyleme geçilmesi 83%

15-KARASAL YAŞAM Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı-
nın korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürü-
lebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurul-
ması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi

91%

16-BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR Sürdürülebilir kalkınma 
için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için 
adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir 
ve kapsayıcı kurumların inşası

89%

17-HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR Uygulama araçlarının güçlendiril-
mesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırıl-
ması

89%

Tablo 11: 2021 Performans Programı- SKA Performansı

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi, 2020
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Grafik 2: Sultanbeyli Belediyesi SKA- Kurumsal Performans

2021 Performans Programı’nda 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere 
ilişkin göstergeler izlenerek; SKA kurumsal performans değerlendirmesi 
yapılmıştır. Bu izleme ve değerlendirme çalışmasının, 2030 yılına kadar yıllık 
periyotlarla tekrarlanarak; çıkan sonuçların hizmet planlamalarına yansıtılması 
hedeflenmektedir. 

2020 yılı performans değerlendirmesine göre, Sultanbeyli Belediyesi’nin en 
yüksek performans gösterdiği alanlar 8., 11. ve 15. SKA’lardır. 

Farkındalık Çalışmaları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tüm insanlığa sorumluluk atfettiğini 
düşündüğümüzde; bu amaçlara erişilmesinde kurum-kuruluş ve sivil vatandaşların 
katılımı ve konuyu sahiplenmesi önemlidir. 

Bu bakış açısıyla, VLR sürecinde kurum içi, kurum dışı ve ilçe düzeyinde farkındalık 
çalışmalarının yürütülmesi planlanmıştır. Ancak, COVID-19 pandemisi önlemleri 
gereği, sadece kurum içi farkındalık çalışması yapılabilmiştir. 

6 Nisan 2021 tarihinde UCLG-MEWA tarafından  belediye başkan yardımcıları ve 
birim müdürlerine yönelik ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Yerelleştirilmesi’’ 
başlıklı bir eğitim programı düzenlenmiştir. 
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Programın ilk oturumunda, belediye 
üst yöneticileri, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarının arka planı 
hakkında bilgilendirilmiştir. 

Programın devamında katılımcılar 
gruplara ayrılmış; her bir grup, 
kendilerine verilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na yönelik bir proje 
fikri geliştirmiş ve çalışmanın sonunda 
diğer gruplara bu projeyi anlatmıştır. 
Katılımcılar sunulan projede gözetilen 
SKA’ları tespit etmeye çalışmışlardır. 
Bu sayede katılımcıların SKA’lar ve 
faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurmaları 
pratik örnekler üzerinden sağlanmıştır. 

Programın üçüncü bölümünde 
katılımcılar 2030 Gündemi’nin izleme 

mekanizmaları hakkında ve Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları’nın gerek kente 
gerekse belediye hizmetlerine sağlayacağı katkılar konusunda bilgilendirilmiştir.

1.2. METODOLOJİNİN BELİRLENMESİ 

Sürecin ikinci aşamasında, uzman görüşlerinden yararlanmak amacıyla bir danışma 
kurulu oluşturulmuş; danışmanların katılımıyla iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantılarla uzmanların değerlendirmeleri alınarak; VLR metodolojisine son hali 
verilmiştir.

Danışma Kurulu ile Toplantıların Düzenlenmesi 

Sürdürülebilir Ofis ekibi ile UCLG-MEWA arasında yapılan istişareler sonucunda 
farklı sektör temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu’nun oluşturulması ve 
özellikle raporun metodolojisinin Kurul üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 
belirlenmesi planlanmıştır. Rapora farklı bakış açılarının yansıtılması ve raporun 
kapsamlı bir içerikle oluşturulması amacıyla farklı kurumlardan temsilciler kurul 
üyeleri arasında yer almıştır.

Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı 15 Ekim 2020’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 
kurul üyeleri raporun kapsamı ve metodolojisini değerlendirmiş, ilerleyen aşamalar 
için görüş ve önerilerini paylaşmışlardır. 

Toplantıda, Sultanbeyli tarafından hazırlanacak ilk VLR raporunun yalnızca 
belediye çalışmalarına odaklanmaması, bunun yerine ilçe geneline ilişkin SKA 
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değerlendirmesini gösterecek bir çerçevede hazırlanması gerekliliği öne çıkmıştır. 
Ayrıca raporda SKA’ların tamamına yönelik verilerin sunulması, toplantıda 
vurgulanan diğer bir konudur. 

Rapor hazırlıkları kapsamında ilerleyen 
aşamalarda daha spesifik konularda 
uzmanlık desteği alınabilmesi amacıy-
la, ilk Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
farklı konu başlıkları altında çalışma 
grupları oluşturulmuştur. Metodoloji 
geliştirme ve uygulama, göstergele-
rin oluşturulması ve geliştirilmesi, veri 
kaynaklarının geliştirilmesi ve verilerin 
değerlendirilmesi ile süreç değerlendir-

mesi konularından hangilerinde, hangi kurul üyesinin uzmanlık desteği sağlayabi-
leceği, bahse konu toplantı çerçevesinde netleştirilmiştir. 

Danışma Kurulu’nun ikinci toplantısı 10 Aralık 2020 tarihinde düzenlenmiştir. 
Toplantıda raporun metodolojisi, daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. VLR 
raporunda sunulacak faaliyet, hedef ve göstergelerle kurumsal planlar arasında 
nasıl bağlantı kurulacağına, nicel veri elde edilemeyen durumlarda ne gibi 
çözümler geliştirilebileceğine ve raporlama sürecine paydaş katılımının hangi 
yollarla sağlanabileceğine ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmıştır. 

Vatandaşların SKA’lar konusunda 
farkındalığının artırılmasına yönelik 
sosyal medya kanalları ve mobil 
uygulamalar gibi güncel iletişim 
araçlarının kullanılabileceği; okullarda 
ise atölye uygulamaları yapılarak yeni 
neslin sürdürülebilir kalkınma bilincini 
kazanmasının sağlanabileceği de ifade 
edilmiştir. 

Düzenlenen toplantıların haricinde ihtiyaç dâhilinde Kurul Üyeleri ile gerek kişisel 
bilgi ve deneyimleri gerekse bağlı bulundukları kurumların uzmanlığı doğrultusunda 
istişare süreçleri de yürütülmüştür. 

1. Danışma Kurulu Toplantısı

2. Danışma Kurulu Toplantısı
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Metodolojiye Son Halinin Verilmesi

Raporun genel metodolojik yaklaşımı şöyle tanımlanabilir: 

• Odak SKA alanları belirlemenin, kapsayıcı bir sosyal mekân ve yaşam alanı 
olarak kente bütünsel bakmak açısından eksiklik yaratabileceği düşünülerek; 
raporda 14.SKA dışında tüm SKA’lar değerlendirilmiştir. (‘’SKA 14: SUDAKİ 
YAŞAM’’ başlıklı amaç, Sultanbeyli’nin denize ya da okyanusa kıyısı 
olmamasından dolayı değerlendirmeye alınmamıştır.) Buna ek olarak rapor 
ilçenin ilk VLR’ı olduğundan, her bir alanda mevcut durumun ortaya konması 
önemli görülmüştür.  

• Türkiye’de ilçe yönetiminin yapısı gereği kurumlar birbiriyle tamamlayıcı ya da 
bazı alanlarda çakışan hizmetler verdiklerinden ve VLR raporu ilçe düzeyinde 
bir değerlendirme içerdiğinden; hizmet bilgileri kurum ismi belirtilmeden 
sunulmuştur.  Ancak SKA başlıklarında ilgili SKA’ya yönelik hizmet veren 
kurumlar belirtilmiştir. 

• Yerelleştirilebilen her bir alt hedef için izleme göstergeleri belirlenmiştir. Sonraki 
yıllarda hazırlanacak ilerleme raporlarında bu göstergeler üzerinden, SKA izleme-
değerlendirmeleri yapılacaktır. Bununla birlikte kamu kurumları ve vatandaşın 
ilçeyle ilgili algıları da önemli bir referans kaynağı olarak sürdürülebilir kalkınma 
düzeyinin tespit edilmesi ve takibi açısından değerlendirmeye alınmıştır. Bu 
amaçla gerçekleştirilen araştırmalar, raporun katılımcılık düzeyini artırmıştır. 

• SKA’ların yerelleştirilmesinde; BM hedef ve göstergelerinin büyük bir 
çoğunluğunun ilçe düzeyinde tam karşılığı olmadığından; mevcut durum, 
yapılan hizmetler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, BM hedeflerinin bazılarında 
revizyon yapılmış; bazıları ise ulusal hedefler göz önüne alınarak yeniden 
yazılmıştır. Farklı SKA’ların alt hedefleri birbirleriyle ilişkili olduğundan; içe içe 
geçen alt hedefler tek bir alt hedef başlığı altında açıklanmıştır. 

• Raporda çoğunlukla 2020 yılına ait veriler, mevcut değer olarak alınmıştır. 
Ancak 2020 verilerine erişilemeyen durumlarda, 2019 veya 2021 verileri 
mevcut değer olarak kabul edilmiştir.  

• Göstergelerin büyük bölümünde, 2030 hedef değerleri verilmemiştir. Bu 
değerler, 1. ve 2. yıl izleme verileri dikkate alınarak yapılacak projeksiyonlar 
ve Sultanbeyli Sürdürülebilir Kalkınma İzleme-Değerlendirme Kurulu’nun 
(kurulması planlanan) kararı ile  belirlenecektir.  

9 Bu hedefler, ‘’Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu’’ndan alınmıştır. 
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• Göstergelerin  mevcut ve hedef değerleri, verinin yapısına göre yıllık veya 
kümülatif olarak verilmiştir. Örneğin; ‘’okul dışı öğrenme kapsamında yer 
alan faaliyetlere katılan genç nüfus oranı’’ yıllık olarak değerlendirilirken; 
‘‘iklim değişikliği eylem planının uygulanma oranı’’ kümülatif olarak 
değerlendirilmektedir. 

Raporun literatüre katkısı olarak diğer VLR raporlarından ayırıcı özellikleri ise 
şunlardır: 

• Raporda her bir alt hedef başlığında ilgili BM hedefi, Türkiye hedefi9 ve 
Sultanbeyli yerel hedefi eşleştirilerek;  yerel-ulusal-uluslararası düzeydeki 
uyum vurgulanmıştır.

• Sultanbeyli, mülteci nüfusa yönelik kapsayıcı faaliyetleriyle öne çıkan bir ilçe 
olduğundan; ‘’Kimseyi Geride Bırakma’’ başlığı ilgili SKA alanlarında alt başlık 
olarak verilmiştir. Raporda ‘’mülteci’’ terimi zorunlu olarak ülkesinden ayrılmış 
ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanları tanımlayan genel bir ifade olarak 
kullanılmıştır. 

1.3. VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA 

Sürecin üçüncü aşamasında kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilerek, faaliyetlere 
ilişkin bilgiler ve veriler toplanmış; yerel hedef ve göstergeler oluşturulmuş ve ‘’SKA 
Değerlendirme Araştırması’’ gerçekleştirilmiştir. Toplanan bilgiler değerlendirilerek; 
rapor yazımına geçilmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Araştırması

Sultanbeyli’nin sürdürülebilir kalkınma düzeyinin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi 
için paydaşlara (Kamu kurumları ve STK’lar, iş yerleri ve ilçe halkı) anket uygulaması 
yapılmıştır.

Mevcut durum hakkındaki görüşlerin alınması amacıyla, ankete katılan kurum 
temsilcilerine ve vatandaşlara SKA alanlarına ilişkin ifadelere katılım durumları 
sorulmuştur. Sorularda 5’li likert ölçeği kullanılmış; aynı zamanda ‘’fikrim yok’’ 
seçeneği eklenmiştir.  

Anket sonuçlarının analizleri SKA Mevcut Durum Analizi bölümünde yer alan her 
bir SKA alanının ‘’İlçe Algısı’’ alt başlığında sunulmuştur. Analiz yöntemi, şekil 3’de 
verilen SKA 12 ilçe algısı örneği üzerinden açıklanmıştır. 
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Şekil 3: Örnek SKA Algı Gösterimi

SKA 12 başlığında vatandaşın algısını ölçmek için aşağıdaki 3 ifadeye katılım 
durumları sorulmuştur:  

‘’Sultanbeyli’de çevre temizliği ve düzeni en iyi şekilde sağlanmaktadır.’’ (ÇEVRE 
TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ)
‘’Sultanbeyli’de atıkların geri dönüşümü etkin şekilde sağlanmaktadır.’’ (GERİ 
DÖNÜŞÜM)

‘’Çöpler düzenli şekilde toplanmaktadır.’’ (ÇÖPLERİN TOPLANMASI) 

Bu ifadelere karşılık verilen ‘’kesinlikle katılıyorum’’, ‘’katılıyorum’’ veya ‘’kısmen 
katılıyorum’’ yanıtları toplam yüzde olarak değerlendirilmiştir. ‘’Sultanbeyli’de çevre 
temizliği ve düzeni en iyi şekilde sağlanmaktadır.’’ ifadesine katılan vatandaşların 
oranı %73, kurumların oranı %85’tir. ‘’Sultanbeyli’de atıkların geri dönüşümü 
etkin şekilde sağlanmaktadır.’’ ifadesine vatandaşların %74’ü; kurumların %89’u 
katılmıştır. ‘’Çöpler düzenli şekilde toplanmaktadır.’’ ifadesine ise vatandaşların 
%88’i; kurumların %97’si katılmıştır. (Bknz: Şekil 3) 

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

Sultanbeyli’de 
çevre temizliği ve 
düzeni en iyi şekilde 
sağlanmaktadır.

Sultanbeyli’de atıkların 
geri dönüşümü etkin 
şekilde sağlanmaktadır.

Çöpler düzenli şekilde 
toplanmaktadır.

%73

%74

%88

%85

%89

%97

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

71
PUAN

GELİŞMİŞ

75
PUAN

GELİŞMİŞ
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Ortalama Skor SKA Durum Değerlendirmesi

20-39 Gelişmeye açık

40-59 Gelişmekte olan

60-79 Gelişmiş

80-100 Çok Gelişmiş 

Tablo 12: SKA Durum Değerlendirme Ölçeği

Tablo 12’de görüldüğü gibi vatandaşların SKA 12 için total skoru 100 üzerinden 
71 iken; kurumların 75’tir. Total skor değerlendirmesine göre; vatandaşların da 
kurumların da SKA 12 alanında ilçe algısı ‘’gelişmiş’’tir.

Daha sonra, ifadelere verilen yanıtlar 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ile 5 arası (Kesinlikle 
katılıyorum) puanlanmış; ‘’fikrim yok’’ yanıtları ise değerlendirme dışı tutulmuştur. 
Yanıtların frekans değerleri belirlenen puanlarla çarpılarak; 5 üzerinden ortalama 
bir puan hesaplanmıştır. Her iki ifade için elde edilen değerlerin ortalaması 
alındıktan sonra, bu değerin 100 üzerinden karşılığı ilgili SKA’nın total skoru olarak 
belirtilmiştir. 

Total skorlar, 100 üzerinden aşağıdaki tabloda verilen şekilde değerlendirilmiştir:

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK Değerlendirme Anketi: Anket, yerel 
düzeyde hizmet sunan kurumların ilçenin kalkınmasına katkı sunan faaliyetlerinin 
öğrenilmesi ve farklı alanlarda ilçemizin kalkınma düzeyi konusundaki fikir ve 
görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anketler online platform 
üzerinden hazırlanmış; anket linki ve anketle ilgili diğer bilgileri içeren resmi yazı ile 
ilgili kurumlara iletilmiştir. Anketler yeterli sayıya ulaşmadığından, daha sonra yüz 
yüze anket yöntemi kullanılarak çalışma tamamlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 
46 kurum ve kuruluştan oluşmaktadır. 

İş Yerleri Değerlendirme Anketi: Anket, iş yerlerinin kurumsal sürdürülebilirlik 
düzeylerinin tespit edilmesi ve farklı alanlarda ilçenin kalkınma düzeyi konusundaki 
fikir ve görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anketler online platform 
üzerinden hazırlanarak; anket linki ve anketle ilgili diğer bilgileri içeren SMS yoluyla 
ilgili iş yeri sahiplerine iletilmiştir. 
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Anket 339 sayıda iş yeri sahibine gönderilmiş; 5 iş yeri sahibi tarafından 
yanıtlanmıştır. İstatistiksel açıdan yeterli anket sayısına ulaşılamadığından; anket 
sonuçları değerlendirmeye alınmamıştır. 
 
İlçe Halkı Değerlendirme Anketi:  Anket, ilçe halkının, farklı alanlarda ilçenin kalkınma 
düzeyi konusundaki fikir ve görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Anketler online platform üzerinden hazırlanarak; anket linki ve anketle ilgili diğer 
bilgileri içeren SMS yoluyla ilçede yaşayan 30.000 vatandaşa iletilmiştir. Anketler 
yeterli sayıya ulaşmadığından, daha sonra yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 
çalışma tamamlanmıştır.  Araştırmanın örneklemi 1059 kişiden oluşmaktadır. 
                                                

Kurumlar Arası Veri Alış Verişi ve
Gelecek Vizyonunun Belirlenmesi

Raporun ‘’İlçe Yönetimi’’ başlıklı bölümünde belirtildiği gibi, yerel düzeyde birçok 
kamu kurumu ve STK, benzer veya birbirini tamamlayan hizmetler yapmaktadır. 
Sultanbeyli’de kamu kurumları olarak ilçe ve büyükşehir belediyesi ile kaymakamlığa 
bağlı müdürlükler hizmet verirken; Türk Kızılayı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı (İHH), Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı gibi daha ziyade sosyal 
yardım alanında faaliyet gösteren STK’lar öne çıkmaktadır. 

İlçedeki yönetim yapısı hizmetlerin aksamadan ve hızlı bir şekilde sunulmasını 
sağlarken; hizmetlerin amacına ulaşması ve kaynakların etkin kullanımı açısından 
kurumların birlikte çalışmasını ve veri paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Örneğin, 
ilçe belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile koordinasyon içinde 
çalışmazsa; İSKİ, belediyenin yeni yaptığı asfaltı kazarak su borusu döşemeye 
kalkabilir. Veya belediye ile kaymakamlık arasında iş birliği sağlanamazsa; 
belediyeden sosyal destek alan bir aile, aynı zamanda kaymakamlığa bağlı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alarak yardımların mükerrer 
olmasına sebep olabilir.

Sultanbeyli Belediyesi, yıllık olarak ilçede hizmet veren kamu kurum ve 
kuruluşlarından tematik başlıklarda ilçe düzeyi verileri toplamaktadır. Ayrıca 
TÜİK’in periyodik olarak açıkladığı istatistiki verileri takip ederek; ilçe düzeyindeki 
demografik, iş gücü vb. başlıklardaki verileri temin etmektedir. Kurumların ilçe 
düzeyinde tutmadığı veriler ise anket çalışmaları ile sahadan toplanmaktadır.
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Rapor hazırlanırken de, yıllık olarak temin edilen verilerin haricinde ihtiyaç duyulan 
veriler, anket çalışmaları ve kurum yetkilileriyle yüz yüze veya telefonla görüşmeler 
yapılarak temin edilmiştir. 

Aynı zamanda kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ilgili kurumun hizmet 
ettiği SKA başlığı için yerel hedefler, göstergeler ve hedef gösterge değerleri 
istişare edilerek belirlenmiştir.

Raporun daha katılımcı bir şekilde hazırlanması amacıyla her bir SKA alanında 
gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaylar COVID-19 Pandemisi sebebiyle 
düzenlenememiştir.

1.4. DUYURU 

Raporun özet versiyonu HLPF’de 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulmuştur. Özet 
rapor Türkçe ve İngilizce olarak Sultanbeyli Belediyesi’nin resmi sitesinde erişime 
açılmış; ayrıca ilgili üst kurumlara ve İstanbul’da bulunan üniversitelere resmi yazı 
ve mail yoluyla gönderilmiştir. 

Sunum sonrasında gelen geri bildirimler dikkate alınarak, rapor güncellenmiş; 
raporun tam hali Ekim 2021 tarihinde resmi olarak yayınlanmıştır. 
Bu rapor, dünya genelinde ilçe düzeyinde ilk resmi VLR raporu olması dolayısıyla 
deneyim paylaşımının sağlanması ve VLR raporlamalarının yaygınlaştırılması 
açısından önemlidir. 

Ülke içinde yerel yönetim birlikleri (MBB, TBB vb.) ile iş birliği içerisinde çalıştaylar 
düzenlenerek; SKA’ların yerel düzeye uyarlanması, izlenmesi, uygulanması vb. 
süreçlere ilişkin bir örnek olarak raporun tanıtımı yapılacaktır. Bu faaliyetlerin 
yerel yönetimleri bu konuda teşvik edeceği düşünülmektedir. 
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2. SÜREÇ BOYUNCA KARŞILAŞILAN 
SORUN VE GÜÇLÜKLER/GELİŞTİRİLEN 
ÇÖZÜMLER 
Bu başlık, rapor yazım sürecinde yaşanan zorlukların ve bu zorluklar karşısında 
geliştirilen çözümlerin diğer kentlerle paylaşılması amacıyla yazılmıştır. Bu tecrübe 
paylaşımı, kentlerin tek başına değil birbirinden öğrenerek ve iş birliği yaparak 
sorunların üstesinden gelebileceği esas alınarak yapılmıştır. 

Veri Yönetimi  

Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan 11. Kalkınma Planı’nda ‘’İl, ilçe ve mahalle 
ölçeğinde kentsel veri altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için kurumsal, 
teknik ve yasal altyapı güçlendirilecektir.’’ politikası yer almaktadır. Bu doğrultuda 
ülke genelinde kamu yönetiminde verinin daha etkin kullanılmasına yönelik 
ilerlemeler kaydedilmiş olsa da; kurumlarda veri tutma ve veriye dayalı karar alma 
kültürü henüz tam anlamıyla yerleşmemiştir. 

VLR hazırlama sürecinde en temel güçlük, veri temini konusunda yaşanmıştır. 
İhtiyaç duyulan başlıklarda verilerin sistematik olarak tutulması, veri güvenirliliğinin 
düzenli olarak kontrol edilmesi ve kurumlar arası sistem entegrasyonlarının 
yapılması, ilçenin sürdürülebilir kalkınma düzeyinin daha sağlıklı şekilde izlenmesini 
sağlayabilir. 

Sultanbeyli Belediyesi, sürdürülebilir bir veri yönetimi sağlamak hedefiyle ilçe 
düzeyi tüm verilerin tutulacağı bir veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalar 
başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilçenin veri envanteri çıkarılmış; erişilebilen 
veriler sisteme girilmiştir. Önümüzdeki süreçte, ilgili kurumlarla düzenli veri 
alışverişi konusunda protokoller imzalanması planlanmaktadır. Ayrıca mevzuatlar 
dikkate alınarak belirlenen veriler, açık veri platformu ile kamuoyunun erişimine 
açılarak; verinin bilgiye dönüştürülmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Aynı zamanda kurum içi ve kurum dışı eğitim ve çalıştaylar düzenlenerek, 
kurumlarda veri tutma kültürünün yaygınlaştırılması ve veriye dayalı karar alma 
süreçlerinin etkin hale getirilmesinin desteklenmesi düşünülmektedir.
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SKA’ların Yerelleştirilmesi 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, kalkınmanın ulusal değil yerel düzeyden 
başladığı perspektifiyle oluşturulduğu açıklansa da; alt hedef ve göstergeler 
ilçe düzeyine hitap etmemektedir. Belirlenen hedef ve göstergeler, büyük şehir 
düzeyine kısmen uyarlanabilirken; ilçe düzeyinde bu uyum daha da düşüktür. 
UCLG-MEWA ile İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) tarafından iş birliği içerisinde 
hazırlanan ‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından İnsani Gelişme Endeksi-
İlçeler Modelinin Değerlendirilmesi’’ başlıklı rapora göre, SKA göstergelerinin ve 
hedeflerinin sadece %20’si ilçe düzeyiyle ilişkilendirilebilmektedir10. 

Bu durum, ilçe düzeyinde hizmet sunan kurumların SKA hedefleri doğrultusunda 
hizmet planlamaları yapmalarını ve bu alandaki katkılarını ortaya koymalarını 
zorlaştıran bir unsurdur. Bu raporun yazım sürecinde de, hedef ve göstergelerin 
yerelleştirilmesi, en çok zaman ve emek harcanan alanlardan biri olmuştur. 
SKA’ların yerelleştirilmesi konusunda ilgili kurumların bir araya gelerek bir 
prosedür belirlemeleri ya da BM’nin göstergeleri ilçe düzeyine uyumlu olacak 
şekilde güncellemesi gibi çözümler düşünülebilir. 

SKA’ların Sultanbeyli’ye uyarlanmasında yaşanan sıkıntıların aşılması için 
uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’nda destek alınmış ve diğer kentler tarafından 
oluşturulan yerel gösterge setlerinden yararlanılmıştır.

Kurumlar Arası Koordinasyon 

VLR raporlarının hazırlanma sürecine ve raporların kapsamına dair net bir format 
bulunmamaktadır11. Bu durum bir yandan kentler için esneklik sağlarken; aynı 
zamanda belirsizlik yaratmaktadır.  

Bu raporlama sürecinin başlangıç aşamasında da nereden başlanıp nasıl yol 
alınması gerektiği büyük bir soru işaretiydi. Bu nedenle raporun metodolojisinin 
belirlenmesi ve sürecin sistematik şekilde ilerlemesi konusunda uzman 
kuruluşların rehberliğine başvuruldu. Ancak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
yerelleştirilmesi alanında bütünsel bir mekanizma olmadığından; UCLG-MEWA 
dışında düzenli olarak muhatap bir kuruluşla çalışma imkanı olmadı. Bununla birlikte, 
rapor hazırlanırken farklı kurumlarda görev alan çeşitli alanlardan uzmanlardan 
destek alındı. Bu süreçte sağlanan birikim ileride oluşturulacak bir yapılanmaya 
zemin teşkil edebilir. 

10 UCLG-MEWA & İNGEV, 2019, ‘’BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından İnsani Gelişim Endeksi- İlçeler Modelinin 
Değerlendirilmesi Raporu’’, İstanbul. 
11 Bu bilgi BM Habitat ve UCLG tarafından hazırlanan VLR Rehber Serisi’nin ilk cildinden alınmıştır.  
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SKA hedeflerine ilişkin farkındalığın artırılmasına, yerel yönetimlerin VLR 
raporlamaları yapmasının teşvik edilmesine ve SKA’ların yerel düzeyde izlenmesine 
yönelik çalışmalar yapacak bir oluşum; SKA hedeflerine erişimi destekleyecektir.
VLR raporu ilçeyi bir bütün olarak ele aldığından, raporlama süreci de kurumlar 
arası işbirliği ile yürütülmektedir. Sultanbeyli‘de kurumlar arası iş birliği iyi düzeyde 
olmasına rağmen; COVID-19 pandemisinin etkisiyle rapor hazırlıklarına diğer 
paydaşların katılımı sınırlı düzeyde kalmıştır. Katılımcılığı artırmak için kurumlarla 
bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiş ve anket uygulamaları yapılmıştır. 

2030’a kadar izlemenin düzenli olarak yapılabilmesi için; Belediye bünyesinde 
kurulan Sürdürülebilir Ofisin, bir üst yapısı olarak ilçe düzeyinde Sultanbeyli 
Sürdürülebilir Kalkınma İzleme-Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması 
planlanmaktadır.
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SKA MEVCUT
DURUM ANALİZİ
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SKA 1
Yoksulluğa Son 
Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde 
ortadan kaldırılması.

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı), 
Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü), İnsani Yardım Vakfı (İHH), 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk Kızılayı Sultanbeyli 
Şubesi, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC). 
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Mevcut Durum 
UNDP’nin yaptığı tanıma göre yoksulluk, temel insani ihtiyaçlardan yoksun kalınması 
ve düşük gelir düzeyi ile birlikte; hastalık, cehalet, temel kamu hizmetlerinden 
(sağlık, yol, eğitim, altyapı, ulaşım, barınma gibi) mahrum kalmayı da kapsayan, 
çok boyutlu bir kavramdır12. 

Özellikle 80’li yıllarda Anadolu’nun kırsal kesimlerinden İstanbul’a göç dalgasının 
etkisiyle büyüyen Sultanbeyli ilçesi, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un 
en yoksul ilçeleri arasındadır13. İlçeye göç eden vatandaşların büyük bölümü, 
daha çok inşaat sektöründe ucuz iş gücü olarak çalışarak, düşük gelirle geçimini 
sürdürmüş ve ilçe sosyo-ekonomik bir yoksulluk döngüsü içerisine girmiştir14.  
Günümüze kadar etkilerini sürdüren bu yoksulluk döngüsü, geliri düşük kesimleri 
ilçeye çekmektedir. 2020 araştırma verilerine göre; ilçedeki hanelerin yarıya yakını 
(%45) aylık olarak asgari ücret ve altında gelir sahibi olduğunu beyan etmiştir15.   
Bundan dolayı ilçede sosyal yardıma muhtaç olan hane oranının yüksek olduğu 
söylenebilir.  

İş bulma umuduyla kırdan kente göç eden ve çoğunlukla eğitim düzeyi düşük olan 
kitlelerin yoğun olarak henüz altyapısı gelişmemiş olan bölgeye yerleşmesi, plansız 
kentleşmeye sebep olarak;  ilçenin afetlere karşı ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutlarda kentsel dayanıklılığını azaltmıştır. 2020 yılında COVID-19 pandemisine 
karşı İstanbul’daki ilçelerin dayanıklılığının ölçüldüğü bir araştırma yapılmıştır.  Bu 
araştırmada ilçelerin sosyo-ekonomik dayanıklılığı,  Yaş Bağımlılığı Oranı; Çalışan 
Nüfusun Bağımlı Nüfusa Oranı; Üniversite Mezun Oranı; Hanehalkı Büyüklüğü; 
Sosyal Yardıma Başvuran Hane Sayısı; Banka Şube Sayısı; Banka Sayısı; Kiralık 
Konut Fiyat Düzeyi ve Gelir Düzeyi göstergeleri üzerinden ölçülmüştür. Araştırma 
sonuçlarına göre, Sultanbeyli’nin sosyo-ekonomik kırılganlık düzeyi yüksek 
çıkmıştır16. Bu bulguları doğrulayan şekilde, 2020 yılında yerel düzeyde yapılan 
saha araştırmasında,  ilçedeki hanelerin %57’si pandemi sürecinin tetiklediği 
geçim sıkıntısının etkisiyle yardım başvurusunda bulunduğunu söylemiştir17.  

12 Muammer AK, ‘’Toplumsal Bir Olgu Olarak Yoksulluk’’.  
13 İlker ŞAHİNOĞLU, ‘’Kent Yoksulluğu İle Mücadele Rejimi: Sultanbeyli Örneği’’ (Doktora Tezi).
14 Oğuz IŞIK ve M. Melih PINARCIOĞLU, ‘’Nöbetleşe Yoksulluk Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği’’. 
15 Bu veri, 2020 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 1053 hane ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli İlçesi Haneler 
COVID-19 Etki Araştırması’’ndan alınmıştır. Verilen tarihte Türkiye’de asgari ücret, aylık yaklaşık 345 dolara denk gelmektedir.  
16 İstanbul Kalkınma Ajansı’nın COVID-19 ile Mücadele ve Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ‘’COVID-19 Salgını Mücadele 
Sürecinde İstanbul Kırılganlık Haritası Proje’’si verilerinden yararlanılmıştır. 
17 Bu veri, 2020 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 1053 hane ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli İlçesi Haneler 
COVID-19 Etki Araştırması’’ndan alınmıştır. 
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Sultanbeyli’de gerçek 
ihtiyaç sahiplerine 
yeterince sosyal 
yardım yapılmaktadır.

Sultanbeyli’de 
yoksulluğu azaltacak 
başarılı faaliyetler 
yapılmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%50

%43

%95

%75

İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 1 alanında ilçeyi ‘’51’’ puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 66 puan 
ile ‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 1 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

51
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

66
PUAN

GELİŞMİŞ
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

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

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 1 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Sosyal yardımların analiz edilmesi ve sosyal yardım sisteminin daha etkin 
hale getirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 1.2.

Kurumlar arası iş birliği içinde sür-
dürülebilir sosyal hizmet çalışma-
larıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine 
erişilerek, yoksul kesimlerin destek-
lenmesi

BM 1.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçede yaşayan gerçek ihtiyaç 
sahiplerine erişilerek, yoksul kesimleri desteklemeye yönelik sosyal yardım 
faaliyetleri yürütülmektedir. Maddi olarak güçlük yaşayan bireylerin başvuru 
talepleri değerlendirilerek; kriterlere uyan kişilere tek seferlik veya düzenli ayni 
ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. 

Sosyal yardım verilerinin yönetimi dijital bir sistem üzerinden sağlanmaktadır. Bu 
sistem üzerinden 2020 Aralık ayına kadar toplam 43.146 ailenin kaydı tutulmuştur. 
COVID-19 pandemisi, ilçe ekonomisini olumsuz etkilediğinden, 2020 yılı sosyal 
destek başvuruları beklenenin üzerinde olmuştur. Merkezi hükümet tarafından 
uygulamaya koyulan 4 aşamalı sosyal yardım programı, ilçe halkının bu süreci 
daha rahat geçirmesini sağlamıştır: Ekonomik İstikrar Kalkanı, Pandemi Sosyal 
Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Tam Kapanma Sosyal Yardımı (2021 
yılında yapılmıştır).  

Bu süreçte açıklanan ilk program olan Ekonomik İstikrar Kalkanı, hali hazırda 
sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik destek sağlarken, diğer programlar 
süreçten etkilenen diğer kesimleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu 
kapsamda; vergi ve diğer ödemelere yönelik ertelemeler, ekonomik olarak etkilenen 
işletmelerde çalışanlara maaş desteği ve süreçten mağdur olan ailelere nakit 
para desteği gibi destekler verilmiştir. 2020 yılında 55.197 aileye 61 milyon 316 
bin 427 Türk lirası yardım desteği sağlanmıştır18.  

18 http://sultanbeyli.gov.tr/ilcemizde-sydv-2020-yilinda-120-milyon-624-bin-tl-yardim-yapti 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

1.2 Kurumlar ara-
sı iş birliği içinde 
sürdürülebilir 
sosyal hizmet 
çalışmalarıyla 
gerçek ihtiyaç 
sahiplerine 
erişilerek, yoksul 
kesimlerin des-
teklenmesi 

Aylık geliri 
minimum 
gelir ve al-
tında olan 
hane oranı

45%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Gelir miktarı asgari 
ücret ve altında olan 
hane sayısının top-
lam hane sayısına 
oranını ifade eder. 
(Asgari ücret, yasal 
bakımdan işçilere 
ödenebilecek en dü-
şük ücret seviyedir; 
2020 Haziran ayın-
da asgari ücret aylık 
yaklaşık 345 dolara 
denk gelmektedir.)

Sultanbeyli 
Belediyesi- 
Sultanbeyli 
İlçesi Haneler 
Covid-19 Etki 
Araştırması

Sosyal 
destek 
başvurusu 
onaylanan 
ihtiyaç 
sahibi hane 
oranı

%57

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Sosyal destek baş-
vurusu ilgili komis-
yonlar tarafından 
onaylanan hane 
sayısının sosyal 
destek başvurusu 
yapan toplam hane 
sayısına oranını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM HEDEFİ 1.3.
Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal 
koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve 
kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 1 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara 
erişimlerinin kolaylaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 1.3.

Dezavantajlı ve korunmaya muhtaç 
grupların ekonomik ve sosyal ola-
rak desteklenerek; toplumsal huzur 
ve dayanışmanın güçlendirilmesi

BM 1.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında dezavantajlı ve korunmaya 
muhtaç grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine yönelik destek 
faaliyetleri yürütülmektedir. Mevzuatlar doğrultusunda düzenli olarak dezavantajlı 
aile ve bireylere rutin destekler verilmektedir. Bu kapsamda Sultanbeyli’de yaşayan 
yaşlı, engelli, engelli yakını, silikozis hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar, muhtaç 
asker aileleri, öksüz-yetim bireyler, sosyal güvencesi olmayan bireyler, eğitim 
hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan çocukların bakımını üstlenen yetişkinler, 
muhtaç durumdaki hamile kadınlar, elektrik faturalarını ödeyemeyen haneler, 
zor durumdaki mülteciler dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek 
sağlanmaktadır. Çoklu dezavantajlı kategorisine giren kişiler dezavantajlarına 
göre birden fazla destekten faydalanabilmektedirler. 2020 yılında 25.032 kişiye 
59 milyon 307 bin 288 TL ödeme yapılmıştır19.    

19 http://sultanbeyli.gov.tr/ilcemizde-sydv-2020-yilinda-120-milyon-624-bin-tl-yardim-yapti
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Türkiye’de devletin bütünlüğünü korumaya yönelik çalışan ve bu faaliyetlerinden 
dolayı hayatını kaybeden, yaralanan ve sakatlanan siviller ile görev sırasında 
gerçekleşen çatışmada veya görevinden dolayı uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 
veya yaralanan yargı mensubu, polis, asker ve yakınları hassas grup olarak kabul 
edilmektedir. Bu gruplar da mevzuat çerçevesinde tanımlanmış destekler ve 
hizmetlerden yararlanmaktadır. Ayrıca Sultanbeyli’de yaşayan gazi ve şehit yakını 
aileler düzenli olarak ziyaret edilerek; psiko-sosyal destek sağlanmaktadır. 

Türkiye’de yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti geleneği vardır. Taziye 
ziyareti geleneği, cenaze sahibini teselli etme, acısını paylaşma, hafifletme ve ona 
destek olma amacıyla birkaç gün süren, taziye müddetince eş, dost ve komşular 
tarafından getirilen yemeklerle yeme-içme ihtiyacının karşılandığı, birlikte duaların 
okunduğu bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma biçimidir. Bu gelenek yerelde 
hizmet sunan kurumların faaliyetlerine de yansımıştır. Bu kapsamda cenaze 
sahibi ailelere maddi (Cenaze yakını ve cenaze taşıma hizmeti; çadır, sandalye 
temini vb.) ve manevi destek sağlanmaktadır. Sultanbeyli’de yaşayanların büyük 
bir çoğunluğu iç göçle ilçeye geldiğinden ve ilçe halkının akraba ilişkileri güçlü 
olduğundan, birçok insan memleketinde defnedilmek istemektedir. Buna yönelik 
olarak, cenaze sahibi ailelerin ve cenazenin defnedilmek üzere istenen yere 
ulaşımının sağlanması için şoförlü araç desteği de verilmektedir. 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

1.3 Dezavantajlı 
ve korunmaya 
muhtaç grup-
ların ekonomik 
ve sosyal olarak 
desteklenerek; 
toplumsal huzur 
ve dayanışmanın 
güçlendirilmesi 

Sosyal des-
tek sağlanan 
dezavantajlı 
birey oranı

7% 15%

Kanunlarla belirlenen 
muhtaçlık kriter-
lerini sağlayan ve 
desteklenen deza-
vantajlı birey sayısı-
nın toplam nüfusa 
oranını ifade eder. 
(Yapılacak mevzuat-
sal düzenlemelerle; 
muhtaçlık kriter-
lerinden bağımsız 
yapılacak değerlen-
dirmeler göz önüne 
alınarak ulaşılacak 
hedef değer belirlen-
miştir.)

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı- 
SYDV 
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BM HEDEFİ 1.5.
2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık 
kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 1 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 1.5.

Ani gelişen afet ve acil durumlar so-
nucu ortaya çıkan olumsuz durum-
ların en aza indirgenmesi 

BM 1.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ani gelişen afet ve acil 
durumların yıkıcı etkilerinin azaltılmasına yönelik destek faaliyetleri yürütülmektedir. 
Patlama, yangın, sel baskını gibi doğal gelişen ya da insan kaynaklı afet olayları 
ve acil durumların meydana geldiğinde; mağduriyet yaşayan kişilere nakdi ve ayni 
yardımlar ile barınma ve eşya desteği verilmekte, bu kişilerin temel ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

1.5 Ani gelişen 
afet ve acil du-
rumların sonucu 
ortaya çıkan 
olumsuz du-
rumların en aza 
indirgenmesi

Afet veya acil 
durum mağ-
duru hanelere 
sağlanan 
ortalama des-
tek miktarı 

2.388,00 
TL                                            

(341 
Dolar-298  

Euro)                                            

1000 Dolar

Herhangi bir afet-
ten veya acil du-
rumdan etkilenen 
hanelere yapılan 
toplam yardım 
miktarının yardım 
yapılan hane sayı-
sına oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Kaymakam-
lığı- SYDV / 
Sultanbeyli 
Belediyesi 
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1.1 No’lu hedef 1.2 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

1.4. No’lu hedefin kapsamı geniş ve birçok amaç ile ilişkili olduğundan; diğer 
SKA başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

1.a. No’lu hedef 1.2 ve 1.3 No’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir. 1.b. 
No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

1.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 
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65 yaş üstü ve kronik hastalar başta olmak 
üzere yardım edecek yakını olmayan ve sokağa 
çıkamayan kişilere destek olunması amacıyla 
ülke genelinde olduğu gibi Sultanbeyli’de  
‘’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ adı altında 
kamu ve STK personellerinden oluşan bir 
yapılanma hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 
özel bir hat oluşturularak, ihtiyaç sahiplerinin 
yardımlara erişimi kolaylaştırılmıştır. Talepler 
doğrultusunda, görevli ekipler tarafından sıcak 
yemek ve erzak dağıtımı yapılmış; ev temizliği 
ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiş; market 
ve eczane alışverişleri yapılmıştır. 

Vefa Sosyal
Destek Grubu 

ÖRNEK
UYGULAMA
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Sultanbeyli’de yaşayan mültecilerin büyük bir çoğunluğu sosyo-ekonomik olarak 
düşük seviyededir ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. İlçede yaşayan mültecilerin 
hane geliri ülke genelinde işçilere ödenen minimum ücretin altındadır20. Bu 
sebeplerle Mültecilere aşağıdaki başlıklarda destekler yapılmaktadır.

MÜLTECİLERE YÖNELİK YAPILAN
SOSYAL DESTEKLER

Temel Tüketim İhtiyaçlarının 
Karşılanmasına Yönelik Destekler 

• Nakdi Destek
• Fatura Desteği(elektrik, su faturası)
• Alışveriş Kartı
• Gıda Kolisi
• Dul Yardımı (Eşi ölmüş ya da boşanmış kadın veya erkeklere yapılan yardımlardır)
• Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı 

Yaşam Ortamının İyileştirilmesine Yönelik 
Destekler
• Hijyen Kiti
• Ev Eşyası
• Kira Desteği

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

20 Bu bilgi, ‘’Sultanbeyli’de Yaşayan Suriyeli Mülteciler ve Yerel Halk Arasındaki Sosyal 
Uyum Düzeyinin Tespiti Araştırması’’ndan alınmıştır.
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Hasta ve Çocuk Bakımına Yönelik Destekler

• Bebek Bezi
• Bebek Maması
• Bebek Kiti (Bebek doğduktan sonra ihtiyaç duyulacak malzemeler)
• Hasta Bezi

Temel Hizmetlere Erişimi Artırmaya Yönelik 
Destekler

• Eğitim Kiti
• Ulaşım Kartı
• Sosyal Ekonomik Destek (SED) Yardımı: Çocuklarının temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak durumda olan ailelere yardım yapılarak yoksulluk içinde 
yaşayan çocukların en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.

• Şartlı Eğitim Yardımı: Okulu bırakma oranlarını düşürmeyi ve öğrenim hayatını 
sürdüren sığınmacı çocuk sayısını arttırmayı amaçlamaktadır.

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer
(2030)

Tanım Kaynak

Sosyal yardım 
başvurularının 
karşılanma 
oranı

%59 Hedef değer daha 
sonra belirlenecek

Sosyal yardımlardan 
herhangi birinden 
yararlananların sosyal 
yardıma başvuru ya-
pan toplam kişi sayısı-
na oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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Sultanbeyli’de 
yaşayan mültecilere 

pek çok alanda 
destek verilmektedir.”
“
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SKA 2
Açlığa Son 
Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği 
ve daha iyi beslenme güvencesinin 
sağlanması; sürdürülebilir tarımın 
desteklenmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Tarım ve Orman Müdürlüğü), İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM)), Sultanbeyli Belediyesi (Zabıta 
Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği. 
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Mevcut Durum 
Sultanbeyli İlçesinde ülke geneline benzer şekilde, sosyal desteklerin ve 
dayanışma kültürünün etkisiyle açlık problemi görülmemektedir. Bununla birlikte 
gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ebeveynlerin çoğunlukla çocukların gelişimini 
destekleyici doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmadıkları görülmüştür. 
Örneğin; izlenen ailelerde işlenmiş gıdaların, sindirimi zor olan yemeklerin bebeklere 
verildiği ve bu durumun bebeklerde sindirim sisteminin tahribatına sebebiyet 
verdiği gözlenmiştir21.  

Kentleşmeden dolayı, ilçede bireysel arazilerde küçük çaplı faaliyetler haricinde, 
tarımsal üretim yapılmamaktadır. 

İlçe’nin sosyo-ekonomik durumunun etkisiyle, İstanbul’un diğer ilçelerine göre 
ilçede daha çok uygun fiyatlı ürünlerin satıldığı market ve bakkallar yaygındır. 
Bunun yanı sıra ilçe halkı meyve-sebze, süt ve deniz ürünleri alışverişlerinde daha 
ucuz ve taze gıdaya erişmek için marketlerden ziyade semt pazarlarını tercih 
etmektedir. Bu gıdaların fiyatları, güvenilirliği ve besleyicilik düzeyi düzenli olarak 
denetlenmektedir.

21 Bu bilgi, anne-çocuk takip faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında uzman ekiplerin yaptıkları saha gözlemlerine 
dayanmaktadır. 
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İlçe Algısı

Sultanbeyli’de 
vatandaşlar 
sağlıklı ve uygun 
maliyetli gıdaya 
ulaşabilmektedir.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%52 %86

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

53
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

68
PUAN

GELİŞMİŞ

İlçe halkı SKA 2 alanında ilçeyi ‘’53’’ puan  ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 68 puan 
ile ‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 2 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 2.1.
2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar ve çocuklar da dâhil 
kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca 
güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması 

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 2 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Gıda-sağlık-beslenme politikalarının koordinasyon ve işbirliğinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 2.1.

Düzenli denetim faaliyetleri ile ilçe 
halkının uygun fiyatlı, güvenilir ve 
besleyici gıdaya erişiminin sağlan-
ması

BM 2.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçede vatandaşların uygun 
fiyatlı, güvenilir ve besleyici gıdaya erişimini sağlamaya yönelik denetim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Pazar denetiminden sorumlu ekipler, ilçede kurulan tüm pazar yerlerinde pazar 
esnafını ve pazar tezgahlarını her gün kontrol ederek ilçe halkının rahat alışveriş 
yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca hileli satışların önlenmesi amacıyla etiket 
kontrolleri yapılmakta ve pazarlarda elektronik terazi bulundurulmaktadır.

Seyyar satıcılık yaparak kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunanlara engel olunarak; 
kayıtlı esnafın ticari faaliyetlerinin gelişmesi sağlanmaktadır. 

İlçede gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde gıda hijyeni, muhafazası ve 
sunumunun ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara uygunluğunun sağlanması 
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ekmek fırını ve unlu mamulleri satan 
işletmeler denetlenmektedir. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef Değer 
(2030) Tanım Kaynak

2.1 Düzenli de-
netim faaliyetleri 
ile ilçe halkının 
uygun fiyatlı, 
güvenilir ve 
besleyici gıdaya 
erişiminin sağ-
lanması 

İlçede gıda 
güvenliği 
standartla-
rına uygun 
olmadığı tes-
pit edilen iş 
yeri oranı

‰38
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek 

İlçede gıda dene-
timinden geçe-
meyen iş yeri 
sayısının ilçede 
gıda sektöründe 
faaliyet gösteren 
toplam iş yeri 
sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı 
- İlçe Tarım ve 
Orman Müdür-
lüğü
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BM 2.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında yetersiz beslenmenin tüm 
biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik erken çocukluk döneminde olan (0-72 
ay) çocuklar ve ebeveynlerine, erken çocukluk döneminde beslenme konusunda 
bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır.  

0-36 ay arası çocuğu olan belirlenmiş ailelere ev ziyaretleri yapılarak; anneler 
erken çocukluk döneminde gelişimi destekleyici beslenme konusunda 
bilgilendirilmektedir.  Son 4 yılda, 200’ün üzerinde anne, bebeklerinin zihinsel, 
ruhsal ve fiziksel gelişimini destekleyici beslenme konusunda bilgilendirilmiş ve 
eğitim alan annelerin çocuklarını besleme tutumlarındaki değişim izlenmiştir. 

Ayrıca ilgili kamu kurumları tarafından bu alanda bilgilendirici eğitimler 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 48-72 aylık çocuklara; ‘’Sağlıklı Besleniyorum’’, 
‘’Öğünleri Öğreniyorum’’, ‘’Besin Piramidi Yapıyorum’’, ‘’Besinlerden Gelen Güç’’ 
başlıklı eğitimler verilmektedir. 0-72 aylık çocuk sahibi olan annelere ise; ‘’Okul 
Öncesi Dönemde Beslenme’’, ‘’Anne Sütü Ve Emzirme Dönemi’’, ‘’Çocuklarda 
Beslenme Bozukluğu’’, ‘’Anne Sütü Mucizesi’’, ‘’0-5 Yaş Arası Çocuklarda İshal Ve 
Beslenme’’ başlıklı eğitimler verilmektedir.

BM HEDEFİ 2.2.
2030’a kadar yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması 
(2025’e kadar, 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konusunda 
üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesi de buna 
dâhildir) ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve daha yaşlı insanların 
beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarının ele alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 2 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Dezavantajlı grupların temel gıda gereksinimlerinin karşılanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 2.2.

Sağlıklı ve yeterli beslenme konu-
sunda erken çocukluk döneminde 
olan çocukların ve ebeveynlerinin 
bilinçlendirilerek, sağlıklı nesillerin 
yetişmesine katkı sağlanması
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

2.2 Sağlıklı ve 
yeterli beslen-
me konusunda 
erken çocukluk 
döneminde olan 
çocukların ve 
ebeveynlerinin 
bilinçlendirilerek, 
sağlıklı nesillerin 
yetişmesine kat-
kı sağlanması

Erken ço-
cuklukta 
beslenme 
konusunda bi-
linçlendirilen 
anne sayısı

Veri erişimi 
beklemede -

İstanbul95 ve Sul-
tanbeyli95 projesi 
kapsamında eği-
tim alan annelerin 
toplam sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi 
/ İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM

5 yaş ve altı 
çocuklarda 
büyüme geri-
liği oranı

Veri erişimi 
beklemede -

5 yaş ve altı bü-
yüme geriliği olan 
çocuk sayısının 5 
yaş ve altı çocuk 
sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı 
- İlçe Sağlık 
Müdürlüğü

5 yaş ve altı 
çocuklarda 
yeme bozuk-
luğu oranı

Veri erişimi 
beklemede -

5 yaş ve altı yeme 
bozuklukları olan 
çocuk sayısının 
(cinsiyete göre) 5 
yaş ve altı çocuk 
sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı 
-İlçe Sağlık 
Müdürlüğü

2.3. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

2.4. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

2.5. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

2.a. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

2.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

2.c. No’lu hedef 2.1 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 
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İlçede yaşayan mülteci ebeveynlerin çocuk gelişimini destekleyici beslenme 
konusunda bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik bilgilendirme, ev ziyaretleri 
(takip), anne ve bebek sağlığı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

20 Bu bilgi, ‘’Sultanbeyli’de Yaşayan Suriyeli Mülteciler ve Yerel Halk Arasındaki Sosyal 
Uyum Düzeyinin Tespiti Araştırması’’ndan alınmıştır.

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer
(2030)

Tanım Kaynak

Erken ço-
cuklukta 
beslenme 
konusunda 
bilinçlendirilen 
mülteci anne 
sayısı 

148
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sultanbeyli95 projesi 
kapsamında eğitim alan 
mülteci anne sayısını 
ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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Çocuk gelişimini 
destekleyici 
beslenme konusunda 
bilinç düzeylerinin 
artırılmasına yönelik 
bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. ”

“
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SKA 3
Sağlıklı Bireyler 
Sağlıklı yaşamların güvence altına 
alınması ve her yaşta esenliğin 
desteklenmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü), 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM)), 
Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü), Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği. 
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Mevcut Durum 
Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 60 yıldır sağlığı “fiziksel, zihinsel ve sosyal bir iyilik 
hali” olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye’de, ebeveynleri sigortalı olmasa dahi 18 yaş altı tüm çocuklar ve 18 
yaş üstü eğitimine devam edenler, devletin himayesinde sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanabilmektedirler. 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamında ülke genelinde Genel Sağlık Sigortası  (GSS) uygulaması 
hayata geçmiştir. Bu uygulama ile daha dağınık bir yapıda yürütülen sağlık sigorta 
işlemleri, tek çatı altında birleştirilmiştir. Aynı zamanda bu uygulama kapsamında 
mahalle ölçeğinde aile hekimliği birimleri oluşturularak; sağlık hizmetlerine erişim 
kolaylaştırılmıştır. 

2021 itibariyle Sultanbeyli’de 96 aile hekimliği birimi bulunmaktadır. Aile hekimliği 
birimleri, rutin muayene,  izleme ve aşı hizmetlerinin yanı sıra gebelik ve bebek 
takibi de yapmaktadır. Aile hekimlerinin hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp ve 
damar hastalıklarına yönelik risk değerlendirmesi ile hastaların takibini online 
olarak yapabilmeleri için Hasta Yönetim Platformu (HYP) oluşturulmuştur. Bu 
sistem Temmuz 2021 itibarıyla tüm aile sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırılmıştır.

İlçe halkının sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik kronik hastalıklar, gebelik 
dönemi ve çocuk sağlığı gibi birçok alanda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler; 
ilçenin yoğun genç nüfusunun sağlıklı gelişimi açısından önem taşımaktadır. 

Sultanbeyli ilçesinde 400 yataklı devlet hastanesi, 2 özel hastane, 2 özel 
tıp merkezi, 3 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 toplum ruh sağlığı merkezi ilçe 
halkına hizmet vermektedir. Sağlık kuruluşlarının kapasitesi genel olarak yeterli 
düzeydedir. 

İlçede en fazla diyabet, tansiyon ve astım hastalığı görülmektedir. İlçede diyabet 
hastalığının yaygınlık oranı %21,7; tansiyon hastalığının yaygınlık oranı %18,9, 
astım hastalığının yaygınlık oranı 11,822 iken ; Türkiye genelinde bu oranlar sırasıyla, 
%10,2,%16,4 ve %8,9’dur23.  Bu durumun ardındaki sebeplerin araştırılması ve 
çözüme yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, toplum sağlığı açısından faydalı 
olacaktır.

22 Bu veri, 2020 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 1053 hane ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli İlçesi Haneler 
COVID-19 Etki Araştırması’’ndan alınmıştır.
23 Bu veriler, ‘’Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019’’ raporundan alınmıştır. 
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Pandemi ile mücadelede önemli bir yöntem olan aşılama, ilçemizde 12 yaşa kadar 
inmiştir. 12 yaş ölçüt kabul edildiğinde ilçede aşılanması beklenen nüfus 263.675 
kişidir. (Toplam ilçe nüfusunun %77’sine tekabül etmektedir.)  Ekim 2021 itibariyle 
12 yaş ve üzeri nüfusun %73’ü bir doz; %59’u ise 2 doz aşılanmıştır.  

2021 yılında yapılan ‘’Gençlik Araştırması‘’ sonuçlarına göre, 15-29 yaş arası 
gençler arasında sürekli sigara kullananların oranı %16,4’tür. Bu oran Türkiye 
genelinde %24,8’dir24.  

Aynı araştırmada çıkan sonuçlara göre gençler arasında uyuşturucu madde 
kullanım oranı %1,2 seviyesindedir. Türkiye genel ortalaması ise %2,3’tür25. Bu 
değerler, çekinmeden uyuşturucu kullandığını söyleyenlerin oranıdır. Ancak bazı 
katılımcıların uyuşturucu kullandıklarını saklamış olabileceği düşünülmektedir. Bu 
sebeple Sultanbeyli’de gençler arasında uyuşturucu madde kullanımının tespit 
edilmesi için katılımcılara madde kullanıp kullanmadığı sorusunun yanı sıra, kontrol 
sorusu olarak yaşadığı çevrede uyuşturucu madde kullanan birini görüp görmediği 
sorulmuştur. Gençlerin %10’u son 1 yıl içerisinde yaşadığı çevrede uyuşturucu 
madde kullanan birini gördüğünü söylemiştir. 

İlçe halkının sosyo-ekonomik düzeyin düşük olmasının getirdiği problemler ve ilçede 
genç nüfus oranının fazla olması, gençlerin sigara ya da uyuşturucu gibi zararlı 
alışkanlıkları edinme riskini artırmaktadır. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleye 
yönelik farkındalık çalışmaları yapılması, bu riskin ortadan kaldırılması açısından 
gereklidir. 

Kırsal alanda mevcut olan kültür ve değerlerin kent değerleriyle çatışması, nesiller 
boyu devam eden sosyolojik ve psikolojik travmaları tetikleyebilmektedir26. 
Sultanbeyli de göçle oluşan bir ilçe olduğundan; sahada detaylı incemeler 
yapılarak; psikolojik sıkıntıları olduğu tespit edilen bireylere psikolojik destek 
hizmeti verilmesi; bireyin ve dolaylı olarak ailenin ruhsal sağlığının korunmasına 
katkı sağlayacaktır. 

24 Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ‘’İstatistiklerle Gençlik 2020’’ raporundan alınmıştır. 
25 Bu veri, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yayınlanan ‘’Madde Bağımlılığı Ve Bağımlılıklarla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü- İHH 
İnsani Yardım Vakfı Saha Raporu’’ndan alınmıştır. Veri, 15-24 yaş arası gençleri kapsamaktadır. 
26 Gönül SEVİNÇ& Müge KANTAR DAVRAN& Mehmet Reşit SEVİNÇ, ‘’Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri’’. 
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İlçe Algısı

Sultanbeyli’de 
sağlık hizmetleri 
yeterli kapasite
ve kalitededir. 

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%71 %85

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

64
PUAN

GELİŞMİŞ

68
PUAN

GELİŞMİŞ

İlçe halkı SKA 3 alanında ilçeyi ‘’64’’ puan  ile  
‘’gelişmiş’’ şeklinde değerlendirirken; ilçede hizmet 
sunan kurumlar ise 68 puan ile ‘’gelişmiş’’ olarak 
değerlendirmiştir. SKA 3 başlığında hizmet alıcı ve 
hizmet sunanların ilçe algılarının benzer olduğu 
görülmüştür. (İlçe algısı tablosunda sunulan 
tanımlama ve puanlamaların metodu için Veri 
Yönetimi ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada 
yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)
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BM 3.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
edilmesine yönelik bilgilendirme ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri 
yürütülmüştür. 

Covid-19 Pandemisi İle Mücadele

Covid-19 pandemi sürecinde, halk sağlığı ile doğrudan ilişkili olan kişisel koruyucu 
önlemler (el hijyeni, solunum hijyeni kuralları), çevresel önlemler, fiziksel mesafe 
önlemleri ve seyahatle ilgili önlemler halkın bilgisine sunulmuştur. 

Toplu olarak bulunulan mekanlara (fırın, eczane, bankalar, marketler, ibadethaneler, 
PTT, ATM’ler, kamu binaları gibi) sosyal mesafe, maske ve temizlik uyarılarının yer 
aldığı zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirilmiştir. En işlek cadde ve meydanlara, 
parklara bilgilendirici pankartlar asılmıştır. Caddelere «Evde Kal, Sağlıklı Kal» uyarı 
yazıları yazılarak farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca, anons aracı, her gün ilçenin 
mahallelerini dolaşarak, hastalıkla mücadele kapsamında ilçe halkını uyarıcı 
anonslar yapmıştır. 

İlçede korona virüsle daha etkin şekilde mücadele edilmesi için ‘’Sultanbeyli 
İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu’’ oluşturulmuştur. Belediye ve 

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 3.3.
2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık 
salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleriyle mücadele edilerek, bu alanda yerel 
yönetimlerle işbirliklerinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.3.

Toplum sağlığını etkileyen ani sal-
gın veya bulaşıcı hastalıklara karşı 
kentsel dayanıklılığın artırılması 
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kaymakamlığa bağlı birimler ve muhtarlıklar kurulda yer almıştır.  Düzenli olarak 
toplanan kurulda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riskler değerlendirilmiş ve riskleri kontrol altında tutmaya yönelik faaliyetler 
geliştirilmiştir. Süreç boyunca kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı yapılmış; 
lojistik, koruyucu ekipman ve personel ihtiyaçları kurumlar arası iş birliği yapılarak 
karşılanmıştır. 

COVID-19 ile mücadele kapsamında aşı faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına 
yönelik bilinçlendirme yapılmaktadır. Muhtarlık, belediye gibi kamu kuruluşları 
bilgilendirme amaçlı video, SMS, sosyal medya paylaşımları ile ilçe halkına aşı 
olma çağrısı yapmaktadır. İlçenin farklı yerlerinde aşı çadırları kurularak, aşıya 
erişim kolaylaştırılmıştır.

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele ‘’Küresel Grip Salgını’’, ‘’Verem (Tüberküloz) 
Hastalığı’’, ‘’Kızamık Hastalığı (Rubeola)’’, ‘’Çocuklarda İshal’’ başlıklarında bulaşıcı 
hastalıkların belirtileri, tanısı, tedavisi, hastanın ve yakınlarının dikkat etmeleri 
gerekenler, korunma yolları konularını kapsayan eğitici seminerler yapılmaktadır. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.3 Toplum 
sağlığını 
etkileyen 
ani salgın 
veya bulaşıcı 
hastalıklara 
karşı kentsel 
dayanıklılığın 
artırılması

Salgınlara 
Karşı Kentsel 
Dayanıklılık 
Modelinin 
Uygulanma 
Oranı

Modelin 
uygulama 
aşamasına 
geçmesi-
ne ilişkin 
görüşmeler 
devam edi-
yor. 

-

Yerelde hizmet 
veren kurumların 
salgın ile daha etkili 
mücadelede ede-
bilmelerine yönelik 
hazırlanan çalışma 
modelini ifade eder. 
Model 3 aşamadan 
oluşmaktadır.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Bulaşıcı 
Hastalıklarla 
İlgili Verilen 
Seminerlere 
Katılımcı 
Sayısı

Veri erişimi 
beklemede -

Bulaşıcı Hasta-
lıklarla İlgili halkı 
bilinçlendirme 
amaçlı düzenlenen 
seminerlere toplam 
katılımcı sayısını 
ifade eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM

1 doz CO-
VID-19 aşısı 
yapılan nü-
fus oranı

73%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

12 yaş ve üzeri 1 
doz COVID-19 aşısı 
olan kişi sayısının, 
12 yaş ve üzeri 
toplam kişi sayısına 
yüzdelik oranını 
ifade eder. (Aşılama 
2021 yılında başla-
dığından 2021 ilk 10 
ay verileri kullanıl-
mıştır.) 

Sultanbeyli 
Kaymakam-
lığı- İlçe 
Sağlık Mü-
dürlüğü

2 doz CO-
VID-19 aşısı 
yapılan nü-
fus oranı

59%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

12 yaş ve üzeri 2 
doz COVID-19 aşısı 
olan kişi sayısının, 
12 yaş ve üzeri 
toplam kişi sayısına 
yüzdelik oranını 
ifade eder. (Aşılama 
2021 yılında başla-
dığından 2021 ilk 10 
ay verileri kullanıl-
mıştır.) 

Sultanbeyli 
Kaymakam-
lığı- İlçe 
Sağlık Mü-
dürlüğü
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Bilinçli Benlik İçin Ruhsal Beslenme

BM 3.4. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçe halkının akıl ve ruh 
sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyan bireylere ve ailelere 
psikolojik destek sağlanmaktadır. Bireyler, psikoterapi seansı alarak ruh sağlığına 
yönelik hizmetlerden faydalanabilmektedir. 

Bireylerin kendisi ve çevresi ile uyum içinde olmasında aile içi iletişimin etkisi 
büyüktür. Aile içinde bireylerin karşılıklı olarak sağlıklı ilişkiler kurması ve sorunlara 
müşterek bir şekilde çözüm üretmelerine katkı sağlamak için aile danışmalığı 
hizmeti verilerek, bireylerin iyi olma hali desteklenmektedir. 

Sportif Yaşam 

Spor faaliyetleri, bireylerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunmasına yardımcı 
olmaktadır. Spor faaliyetlerini teşvik etmek için ilçede bulunan spor alanlarında 
basketbol, voleybol, futbol, yüzme, su altı hokeyi, atletizm, pilates, jimnastik ve 
taekwondo vb. alanlarda uzman eğitmenler ve milli antrenörler eşliğinde spor 
etkinlikleri ve kursları düzenlenmektedir. Pandemi sürecinde de dijital yayınlar 
yapılarak spor etkinlikleri sürdürülmüştür.

Uzman eğitmenlerin desteğiyle; 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Sultanbeyli’den 3 
atletizm sporcusu katılmıştır.  Ayrıca, 7 kişilik su altı hokeyi takımı, ilçe tarihinde 
ilk kez ulusal düzeyde su altı hokeyi müsabakalarına katılarak; Türkiye üçüncülüğü 
elde etmişlerdir. 

BM HEDEFİ 3.4.
2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek 
ölümlerinin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında 
azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Anne, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanındaki
çalışmaların sürdürülmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.4.

Bireylerin kendisi ve çevresi ile den-
ge ve uyum içinde, bedensel ve ruh-
sal olarak sağlıklı olmasının destek-
lenmesi 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

88

2022 yılı içerisinde açılması planlanan 75. Yıl Stadyum ve Spor Kompleksi ile 
önümüzdeki yıllarda daha çok kişinin spora başlaması hedeflenmektedir. 

‘’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’’ kapsamında; 3. 
Sınıf öğrencilerine antrenörler eşliğinde fiziksel ölçüm testleri uygulanmaktadır. 
Testler sonucunda; belirlenen yüzdelik dilime giren öğrenciler, 1 yıl boyunca spor 
eğitimi almaktadır. Sonrasında yapılan değerlendirmelere göre öğrenciler, farklı 
spor branşlarına yönlendirilmektedirler. 

İlçede yaşayan genç neslin yüzmeyi erken yaşta öğrenmesi amacıyla ‘’Yüzmeyi 
Bilmeyen Kalmasın Projesi’’, gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 15.000 çocuk 
eğitim alarak; yüzmeyi öğrenmiştir. 

‘’Herkes İçin Spor’’ sloganı ile haftanın 6 günü Aydos Ormanlarında ve Sultanbeyli 
Belediye Spor Tesislerinde yetişkinlere doğa yürüyüşü ve fiziksel egzersiz gibi 
sporlar yapma imkanı sağlanmaktadır. 

İlkokul Fiziksel Etkinlikler Talimatı (İFET) faaliyeti kapsamında, ilkokul öğrencilerine 
eğitsel oyunlar eşliğinde 8 farklı oyun oynatılmaktadır. Öğrencilerin fiziksel ve 
sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda 
dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verilmektedir. Bu kapsamda 16.000 
öğrenciye erişilmiştir. 

İlçedeki engellilerin sosyal olarak desteklenmesine yönelik Mutlu Çarşamba başlığı 
ile antrenörler eşliğinde sportif oyun faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.              

Sağlık Koruma

Yetişkinlere kanser, diyabet, obezite, koah, kemik erimesi başta olmak üzere modern 
dönemde gelişen alışkanlıkların etkisiyle yaygınlaşan hastalıklara karşı bilgilendirici 
eğitimler verilmektedir. Hastalıkların gelişimini önlemeye yönelik ise;  fiziksel 
aktivitenin önemi, doğru beslenme alışkanlıkları, temizlik ve hijyen gibi konularda 
da eğitimler düzenlenerek; toplum sağlığının korunması hedeflenmektedir. 

Aynı zamanda 18 yaş üstü bireylere düzenli diyabet ve obezite taramaları 
yapılarak; teşhis konan bireylere sağlık hizmeti sunulmakta veya bu kişiler ilgili 
sağlık kurumlarına yönlendirilmektedir. 

Kadın Sağlığını Koruma: Hamilelik, loğusalık ve menopoz dönemlerinde kadınların 
yaşayacağı değişimler ve yapılması gerekenler konusunda farkındalıklarının 
artırılması amacıyla; eğitimler düzenlenmektedir. 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

89

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.4 Bireylerin 
kendisi ve 
çevresi ile denge 
ve uyum içinde, 
bedensel ve 
ruhsal olarak 
sağlıklı olmasının 
desteklenmesi

Psikolo-
jik destek 
hizmetinden 
yararlanan 
kişi sayısı

42

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Psikoterapi se-
ansı alan toplam 
kişi sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli  
Belediyesi

Aile danış-
manlık deste-
ği verilen aile 
sayısı

25

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Aile danışmanlığı 
hizmeti alan top-
lam aile sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli  
Belediyesi

Spor yapan 
genç oranı 43%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Spor yaptığını 
söyleyen 15-29 
yaş arası genç 
sayısının 15-29 
yaş arası toplam 
genç nüfusa ora-
nını ifade eder.

Sultanbeyli  Be-
lediyesi- Genç-
lik Araştırması

Toplum 
Sağlığını 
korumaya yö-
nelik verilen 
eğitimlere ka-
tılımcı sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

İlçe halkına 
sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları 
kazandırmak ve 
dünya genelin-
de en fazla can 
kaybına yol açan 
hastalıklara karşı 
bilinçlendirmek 
amacıyla verilen 
eğitimlere toplam 
katılımcı sayısını 
ifade eder.   

İstanbul Büyük-
şehir Belediye-
si- İSADEM

Tansiyon 
hastalığı yay-
gınlık oranı

19%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Tansiyon hastası 
olan kişi sayısının 
toplam nüfusa 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- 
Sultanbeyli 
İlçesi Haneler 
Covid-19 Etki 
Araştırması
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.4 Bireylerin 
kendisi ve 
çevresi ile denge 
ve uyum içinde, 
bedensel ve 
ruhsal olarak 
sağlıklı olmasının 
desteklenmesi

Diyabet 
hastalığı 
yaygınlık 
oranı

22%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Diyabet hastası olan 
kişi sayısının toplam 
nüfusa oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- 
Sultanbeyli 
İlçesi Haneler 
Covid-19 Etki 
Araştırması

Astım 
hastalığı 
yaygınlık 
oranı

12%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Astım hastası olan 
kişi sayısının toplam 
nüfusa oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- 
Sultanbeyli 
İlçesi Haneler 
Covid-19 Etki 
Araştırması

Kadın 
Sağlığını 
korumaya 
yönelik 
verilen 
eğitimlere 
katılımcı 
sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Kadınların hayatla-
rının farklı dönem-
lerinde deneyimle-
dikleri fiziksel ve 
psikolojik değişimle-
re ilişkin bilgilendir-
me içeren eğitimlere 
toplam katılımcı 
sayısını ifade eder.

İstanbul Büyük-
şehir Belediye-
si- İSADEM
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BM 3.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik farkındalığın artırılması ve madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 
yürütülmektedir.

Başta yeni nesil olmak üzere, ilçe halkını madde bağımlılığından korumak amacıyla 
eğitimler verilmektedir. 

BM HEDEFİ 3.5.
Uyuşturucu madde kullanımı ve alkol bağımlılığını da kapsayan madde 
bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin sürdürülmesi kapsamında, 
farkındalığın artırılması, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin 
güçlendirilmesi ve sosyal uyum mekanizmalarının yaygınlaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.5.

Madde bağımlılığını önlemeye yöne-
lik farkındalığın artırılması ve madde 
bağımlılarının tedavi ve rehabilitas-
yon hizmetlerine erişiminin güçlen-
dirilmesi  

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer
(2030)

Tanım Kaynak

3.5 Madde bağımlılı-
ğını önleyeme yönelik 
farkındalığın artırılması 
ve madde bağımlılarının 
tedavi ve rehabilitas-
yon hizmetlerine erişi-
minin güçlendirilmesi

Narkotik 
olay sayısı 364

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Toplam 
narkotik 
olay sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Kaymakam-
lığı- İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü
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BM 3.7. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında cinsel sağlık konusunda 
farkındalığın artırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  
Bilinçlendirme faaliyetlerine ek olarak; aile planlanmasını desteklemeye yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir.  

BM HEDEFİ 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

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Üreme sağlığı ve farkındalığının geliştirilmesi amacıyla eğitim programlarının 
yaygınlaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.7.

Cinsel sağlık konusunda farkındalı-
ğın artırılması ve aile planlamasının 
desteklenmesi  

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.7 Cinsel sağlık 
konusunda 
farkındalığın 
artırılması ve aile 
planlamasının 
desteklenmesi 

Cinsel sağlık 
konusun-
da verilen 
bilinçlendiri-
ci eğitimlere 
katılımcı 
sayısı

Veri 
erişimi 
bekle-
mede

-

Cinsel sağlık 
konusunda 
düzenlenen 
seminerlere 
toplam katılımcı 
sayısını ifade 
eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM

Kaba Doğum 
Hızı   ‰17,4

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

1000 nüfus 
başına düşen bir 
yıldaki doğum 
miktarının oranını 
ifade eder.

TÜİK 
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BM 3.8. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında herkesin kaliteli temel 
sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaya yönelik erişimi kısıtlı bireylerin hastaneye 
erişimleri için araç desteği sağlanmaktadır. 

İlçede yaşayan yaşlı, yatağa bağımlı,  diyaliz hastası, engeli olan bireyler hasta 
nakil hizmetinden yararlanabilmektedir. 

Erişimi kısıtlı olan bireyler, ev ortamında da diyetisyen, sağlık eğitmeni, psikolog 
gibi uzmanlar tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerde 
kişilerin bedensel ve ruhsal sağlık durumları izlenerek; destek sağlanmaktadır. 

BM HEDEFİ 3.8.
Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin 
güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de 
kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılarak, evde hasta bakımı, aile hekimliği 
gibi hizmetlerin yaygınlaştırılmasının sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.8.

Erişimi kısıtlı olan bireylerin sağlık 
hizmetlerine erişiminin artırılması
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.8 Erişimi kısıtlı 
olan bireylerin 
sağlık hizmetle-
rine erişiminin 
artırılması 

Sağlık hizme-
tine erişimi 
kısıtlı olan birey-
lerin hastaneye 
erişim talepler-
inin karşılanma 
oranı      

%70 

Hedef 
değer 
daha sonra 
belirle-
necek

Hasta nakil 
hizmetinden yarar-
lanan kişi oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Ev ziyareti yapı-
lan erişimi kısıtlı 
birey sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Diyetisyen, sağlık 
eğitmeni, psikolog 
gibi uzmanlar tara-
fından düzenli ola-
rak ziyaret edilerek 
evde sağlık hizmeti 
alan erişimi kısıtlı 
bireylerin toplam 
sayısını ifade eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM 
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BM HEDEFİ 3.a.
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin bütün ülkelerde, 
uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 3 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Tütün ve tütün ürünleri kullanım oranlarının azaltılması hedefine yönelik 
projeler geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 3.a.

Tütün ürünlerinin sağlığa zararları 
konusunda ilçe halkının farkındalı-
ğının artırılması

BM 3.a. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında tütün ürünlerinin sağlığa 
zararları konusunda farkındalığı artırmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

3.a Tütün 
ürünlerinin 
sağlığa zararları 
konusunda ilçe 
halkının farkında-
lığının artırılması

Düzenli 
sigara 
kullanan 
15-29 yaş 
arası nüfus 
oranı  

% 16

Hedef 
değer 
daha son-
ra belirle-
necek

Düzenli olarak sigara 
kullandığını belirten 
15-29 yaş arası kişi 
sayısının, 15-29 yaş 
arası toplam nüfusa 
oranını ifade eder. 

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Genç-
lik Araştırması  
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3.1. No’lu hedef yerel düzeyde aşılmıştır. 

3.2. No’lu hedef yerel düzeyde aşılmıştır.

3.6. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

3.9. No’lu hedef 12.5 ve 15.2 No’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir.

3.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

3.c. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

3.d. No’lu hedef 3.3. No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 
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Kentsel dayanıklılık, kent sistemlerinin bir şok 
veya kriz sonrasında işlevlerini sürdürme ve 
geliştirme kapasiteleridir. COVID-19 Pandemi 
süreci, ani krizlere karşı kentsel dayanıklılığın 
önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
Bu kapsamda, COVID-19 Pandemisinin 
Sultanbeyli ilçesi üzerindeki etkisinin tespiti ve 
yeni oluşan ihtiyaçların karşılanarak salgınlara 
karşı kentsel dayanıklılığın artırılmasına yönelik 
bir model geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir.   
Çalışmanın ilk aşamasında saha araştırmaları 
gerçekleştirilmiştir. İlçe belediyesinde görev 
yapan yönetici ve çalışanlara, iş yerlerine 
ve vatandaşlara anket; ilçede hizmet 
veren kurumların (kamu kurumu ve STK’lar) 
yöneticilerine mülakat uygulaması yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda bulgular değerlendirilerek 
‘’Salgınlara Karşı Dayanıklı Kent Modeli’’ 
geliştirilmiştir. 
Ortaya konulan model, 3 aşamadan 
oluşmaktadır: 

Salgınlara Karşı Kentsel 
Dayanıklılık Modeli 

ÖRNEK
UYGULAMA



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

98

ÖRNEK
UYGULAMA

1. Kriz Öncesinde Yapılacak Faaliyetler:
Acil Durum Eylem Planlaması 

2. Kriz Sırasında Yapılacak Faaliyetler: 
Hazırlıkların Yapılması ve Planın Kriz Döneminde 
Uygulanması 

3. Kriz Sonrasında Yapılacak Faaliyetler:
Kriz Sonrası Vatandaşları Destekleme Süreci

Kriz Yönetimi, Teknoloji, Personel Yönetimi,
Veri Yönetimi, Mali Yönetim, Yerelde Katılımcılık, 
Sağlık Sosyal Destek ve Erişebilirlik, Eğitim ve 
Bilinçlendirme başlıklarındaki mevcut durum 
değerlendirilerek; her aşama için iş adımları 
planlanmış; politika önerileri sunulmuştur. 
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İlçede yaşayan mültecilerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasına yönelik 
aşağıdaki sağlık hizmetleri verilmektedir.   

Genel Sağlık Hizmetleri 
Göçmen Sağlığı Merkezi bölgedeki mültecilere yönelik çocuk hastalıkları, dahiliye, 
aile hekimliği, röntgen ve acil müdahale odası bölümleri ile günde yaklaşık 500 
hastaya ücretsiz hizmet vermektedir. 

Maddi ya da fiziksel sebeplerle hastaneye erişimi kısıtlı olan mültecilere lojistik 
destek verilerek; sağlık hizmetlerine erişimleri desteklenmektedir.  

Fizik Tedavi Hizmetleri
İlçeye göç eden mültecilerin önemli bir bölümü, savaşın etkisiyle aldıkları fiziksel 
hasar sebebiyle fizik tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Bu kişilere sosyal çalışmacı, 
psikolog ve fizyoterapistler tarafından kapsamlı değerlendirme yapılarak; durum 
tespitine göre tam donanımlı PSS terapi odalarında, online veya evde bakım 
hizmeti kapsamında düzenli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlanmaktadır.  

Ruh Sağlığı Hizmetleri 
Savaş, göç, yoksulluk, siyasal sebepler ile ülkelerini terk etmek durumunda kalıp, 
ilçeye yerleşen kişiler, göç öncesi, göç sırası, göç sonrası yaşadıkları deneyimlerin 
de etkisiyle, psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Sosyal çalışmacıların 
yönlendirmeleri doğrultusunda, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere bireysel 
terapi (yetişkin, çocuk, ergen) veya grup terapisi (çift ve aile) hizmeti verilmektedir. 
Psikiyatrik hastalık ve sorunlara yönelik psikiyatristler tarafından ilaç desteği 
sağlanmaktadır.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA
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Sağlık Koruma 
Mültecilerin her alanda olduğu gibi sağlık alanında erişebilirliklerini etkileyen en 
önemli sorun dil bariyeridir. Bu problemin çözülmesi amacıyla hastane tercümanlığı 
hizmeti geliştirilmiştir. Bu kapsamda herhangi bir hastaneden randevu almak 
isteyen, muayeneye giden hastalara ve hasta yakınlarına tercüman ve danışmanlık 
desteği sağlanarak; sağlık hizmetlerine erişimleri desteklenmektedir.  

Önleyici, koruyucu ve bilgilendirici seminer programları düzenlenerek; mülteci 
nüfusun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
kalp sağlığı; cinsel sağlık; üreme sağlığı/aile planlaması; koah, kanser, diyabet, 
alzheimer gibi hastalıklar hakkında bilgilendirme, hamilelik kontrol ve aşı takip 
süreci, öfke ve baş etme yolları, şiddet ve şiddetin döngüsü, psikolojik ilk yardım, 
psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi, anne ve çocuk sağlığı, hijyen başlıklarında 
eğitim verilmektedir.  

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer
(2030)

Tanım Kaynak

Sağlık hizmetine 
erişimi kısıtlı olan 
mülteci birey-
lerin hastaneye 
erişim taleplerinin 
karşılanma oranı     

%99
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Hasta nakil hizmetin-
den yararlanan kişi 
sayısının hasta nakil 
hizmeti talep eden 
toplam kişi sayısına 
oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Ruh sağlığı hizme-
ti verilen mülteci 
oranı

%13
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Ruh sağlığı alanında 
uzman kişilerden 
(Psikolog, Klinik 
Psikolog, Psikiyatrist) 
seans alan mülteci 
sayısının toplam 
mülteci sayısına 
oranını ifade eder. (12 
yaş üstü nüfus baz 
alınmaktadır.)

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Aile planlaması eği-
timi alan mülteci 
aile oranı  

Veri erişimi 
beklemede -

Aile planlaması eğiti-
mi alan aile sayısının 
toplam aile sayısına 
oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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Psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyan kişilere 
bireysel terapi hizmeti 
verilmektedir.”
“
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SKA 4
Nitelikli Eğitim
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin 
güvence altına alınması ve herkes için 
yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi 
(RAM), Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İstanbul 
Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM)), Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü), Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği. 
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Mevcut Durum 
Eğitim, sadece okulda verilen, kişilere bilgi ve beceri kazandırma işi değil, çocukluk 
dönemlerinde ailede başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. 

Sultanbeyli’de eğitim istatistiklerine bakıldığında; ilçe nüfusunun %25’ini ilkokul, 
%10’nu ilköğretim, %24’ünü ortaokul mezunları, %17’sini lise mezunları,%9’unu 
yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturmaktadır. Eğitim durumu yaş bazında 
incelendiğinde yeni nesilde ilkokul ve ortaokul mezunu oranının gittikçe düştüğü 
ve eğitim seviyesinin arttığı gözlenmektedir. 25-29 yaş arasında üniversite 
mezunu oranı %27 iken; bir üst nesil olan 45-49 yaş arası nüfusta bu oran %4’tür. 

İlçe nüfusunun yaklaşık %30’unu (%28,8) oluşturan 0-14 yaş grubu çocuk nüfusun 
iyi eğitilmesi ve kaliteli şekilde yetiştirilmesi, ilçenin gelişimi ve kalkınması açısından 
önemlidir. Son yıllarda yeni yapılan okullarla birlikte ilçede bulunan toplam okul 
sayısı 76’sı devlet ve 32’si özel olmak üzere 108’e ulaşmıştır. İlçede derslik başına 
43; öğretmen başına 20 öğrenci düşerken; bu sayılar İstanbul’da sırasıyla 26 ve 
19’dur. Bunlara ek olarak, Sultanbeyli 2. hizmet bölgesi alanına (kamu çalışanları 
için 6 yıl çalışma şartı olan geçici süreli zorunlu hizmet bölgesi) girmektedir.  
Zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra öğretmenlerin ikamet adreslerine yakın 
ilçe dışı okulları tercih etmektedir. Bu nedenle ilçede eğitimi olumsuz etkileyen 
unsurların başında öğretmen sirkülasyonu gelmektedir. Bu durumun tersine 
çevrilmesine yönelik olarak öğretmenlerin ilçeye daha uzun süreli yerleşmesini 
destekleyecek politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, ilçede 
okul sayısının artırılması, okulların donanımlarının geliştirilmesi ihtiyacı da devam 
etmektedir. 

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıç döneminde pandemiyle birlikte 
%34‘e düşen anaokulu okullaşma oranı, yıl sonunda %70’e ulaşmıştır. (Anaokulu 
okullaşma oranı hesaplanırken 5 yaş nüfus dikkate alınmıştır.) ‘’Türkiye 2023 
Eğitim Vizyonu’’ belgesinde 5 yaşına gelmiş çocuklar için anaokulu eğitiminin 
zorunlu hale getirileceği belirtilmiştir. Bu karara uygun olarak; ilçemizde de okul 
öncesi eğitim alan çocuk sayısının daha da artacağı düşünülmektedir. 

Eğitim alanında gelişim kaydedilmesi için öncelikli olarak ebeveynlere belirli 
becerilerin kazandırılması önemlidir. Bu doğrultuda, ilçede ebeveynlere yönelik 
bilinçlendirici eğitimlerin sunulması, çocuk nüfusun da mutlu ve sağlıklı bir aile 
ortamında büyümesine katkı sunacaktır. 
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 4 alanında ilçeyi ‘’53’’ puan  ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 64 puan 
ile ‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 4 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de 
çocuk ve gençlere 
yeterli düzeyde 
eğitim hizmeti 
sunulmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%52 %84

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

53
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

64
PUAN

GELİŞMİŞ
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BM 4.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında çocuk ve gençlerin akademik 
ve sosyal becerilerinin artırılmasına yönelik Sultanbeyli’nin çeşitli bölgelerinde 
açılmış olan gençlik merkezlerinde akademik ve sosyal eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.  

Akademik Faaliyetler

İlçede bulunan 5 gençlik merkezinde liseye geçiş sınavına hazırlık eğitimleri ve 
okul derslerine takviye eğitimleri verilmektedir. 

Küresel salgın yayılmaya başlamadan önce fiilen yüz yüze başlayan eğitimler 
salgının yayılımı ile birlikte online ve uzaktan eğitim sistemine dönüşerek kesintisiz 
devam etmiştir. https://sugem.net/ adresinde eğitim portalı oluşturulmuş, kayıtlı 
olan öğrencilere kullanıcı hesabı oluşturularak online eğitimlere katılma imkanı 
sunulmuştur. 

Pandemi sürecinde eğitimin akmaması amacıyla, ilçe genelinde her mahallede en 
az 1 adet olmak üzere, 39 EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Erişim Noktası oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda ilçedeki gençlik merkezlerindeki sınıflara bilgisayar, kulaklık vb. teknik 
ekipmanlar yerleştirilerek; evlerinde ekipman ya da internet eksikliği nedeniyle 
uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitime erişimine destek 
sağlanmıştır. 

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 4.1.
2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir 
ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme 
çıktılarının elde edilmesinin sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 4 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişiminin 
ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 4.1.

Tüm çocukların ve gençlerin eğitime 
erişimlerinin sağlanarak; akademik 
ve sosyal becerilerinin artırılması  
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Sosyal Faaliyetler

Çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine, kendilerini tanımalarına, özgüven 
kazanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan okul dışı öğrenme 
ortamları oluşturulmaktadır. İlçede bulunan gençlik merkezlerinde ahşap el 
sanatları atölyesi; gitar, bağlama, keman, piyano, satranç, drama ve resim kursu; 
işaret dili ve kaligrafi eğitim programları düzenlenmektedir. 

Bunlara ek olarak, kültür gezileri, piknikler, uçurtma şenlikleri yapılmış, tiyatro ve 
sinema gösterimleri ve benzeri kültürel-sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir. 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

4.1 Tüm çocukla-
rın ve gençlerin 
eğitime erişimle-
rinin sağlanarak; 
akademik ve 
sosyal becerileri-
nin artırılması   

Okul dışı öğ-
renme kapsa-
mında yer alan 
faaliyetlere 
katılan genç 
nüfus oranı

%1

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Okul dışı öğren-
me kapsamında 
yer alan faali-
yetlere katılan 
öğrenci sayısının, 
toplam öğrenci 
sayısına oranını 
ifade eder .

Sultanbeyli  
Belediyesi 

Lise düzeyi 
brüt okullaşma 
oranı

%126

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Lise eğitimine 
devam eden 
nüfusun, lise 
çağındaki nüfu-
sa oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı-İl-
çe Milli Eğitim 
Müdürlüğü
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BM 4.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında erken çocukluk gelişiminin 
desteklenmesine yönelik ebeveynlere bilinç kazandırma faaliyetleri yürütülmektedir.

BM HEDEFİ 4.2.
2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale 
getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 4 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Erken çocukluk eğitim hizmetinin dezavantajlı grupları özellikle kırsal ve 
düşük yoğunluklu yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde alternatif ve 
esnek programlar ile çeşitlendirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 4.2.

Erken çocukluk dönemi başta ol-
mak üzere çocukların (0-18 yaş)  
psiko-motor, psiko-sosyal ve bilişsel 
becerilerinin yeterli düzeyde gelişi-
minin sağlanması 
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Ebeveynleri Bilinçlendirme 

0-3 yaş aralığında çocuğu olan (önceden belirlenmiş) ailelere yönelik ev ziyareti 
temelli bir destek sunulmaktadır. Program; çocukların gelişim takibi ve anneye 
ebeveyn koçluğu kapsamında ilerlemektedir. Bu kapsamda; annelere, çocukların 
fiziksel, dil ve zihinsel gelişim alanlarını destekleyecek ve anne-çocuk ilişkisini 
güçlendirecek ebeveynlik becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ebeveynlere; çocuklarda benlik saygısı ve özgüven gelişimi, temel alışkanlıkların 
kazanımı (tuvalet temizliği, el temizliği, diş fırçalama vb.), kaygı ile baş etme, 
okul fobisi, davranış bozuklukları, bedensel gelişim, ölüm kavramı ve yas süreci, 
zihinsel gelişim gibi başlıklarda seminerler verilerek; çocukların sağlıklı gelişimi 
desteklenmektedir. 

Çocuk Gelişimini İzleme 

0-6 yaş arası çocuklara Gelişimsel Tarama Testi (Denver) uygulanarak; çocukların 
yaşlarına uygun sosyal, motor ve dil becerilerini geliştirme durumları değerlendi-
rilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre, ebeveynler, ilgili uzmanlara ve eği-
timlere yönlendirilmektedir. 

Okul Öncesi Eğitim 

Çocukların okul öncesi eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla, anaokullarını 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  Anaokulu ve anasınıfı sayısı 
son yıllarda artarak 2021 itibarıyla 56’ya ulaşmıştır.  

Bu hizmetler ücretsiz veya düşük ücretlerle sunularak; farklı sosyo-ekonomik 
düzeylerdeki ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitime dahil olması 
desteklenmektedir. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

4.2 Erken çocuk-
luk dönemi baş-
ta olmak üzere 
çocukların (0-18 
yaş) psiko-motor, 
psiko-sosyal ve 
bilişsel becerile-
rinin yeterli dü-
zeyde gelişiminin 
sağlanması

Gelişimi dü-
zenli olarak 
takip edilen 
0-3 yaş arası 
çocuk sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

İstanbul95 ve Sul-
tanbeyli95 projeleri 
kapsamında geli-
şimi desteklenen 
ve düzenli olarak 
izlenen 0-3 yaş 
arası toplam çocuk 
sayısını ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi/ İs-
tanbul Büyük-
şehir Beledi-
yesi-İSADEM

Çocukların 
gelişimini 
desteklemeye 
yönelik verilen 
eğitimlere ka-
tılımcı sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Çocukların zihinsel, 
fiziksel ve psikolo-
jik gelişimini des-
teklemeye yönelik 
verilen eğitimlere 
toplam katılımcı sa-
yısını ifade eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM

0-6 yaş arası 
Gelişimsel 
Tarama Testi  
(Denver) 
uygulanan 
çocuk oranı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

0-6 yaş arası 
Gelişimsel Tarama 
Testi  (Denver) 
uygulanan çocuk 
sayısının, 0-6 yaş 
toplam çocuk sayı-
sına oranını ifade 
eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM

Anaokulu brüt 
okullaşma 
oranı

%70 

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Okul öncesi eğitim 
alan çocuk sayı-
sını, okul öncesi 
çağdaki toplam 
çocuk sayısına 
oranını ifade eder. 
(5 yaş grubu baz 
alınmıştır.)

Sultanbeyli 
Kaymakamlı-
ğı-Sultanbeyli 
İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü
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BM 4.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında yeni neslin yüksek öğretime 
geçiş sınavlarında başarı  sağlayarak, üniversite eğitimine devam etmesine katkı 
sağlamaya yönelik gençlik merkezlerinde sınava hazırlık eğitimleri verilmektedir.  
Bu eğitimler pandemi sürecinde online platformlar üzerinden sürdürülmüştür. 

Aynı zamanda yüksek öğretime geçişi teşvik etmek için gençlere yönelik 
motivasyon seminerleri ve veli görüşmeleri gibi rehberlik hizmetleri verilmektedir. 

BM HEDEFİ 4.3.
2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki 
eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin 
sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 4 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 4.3.

Genç neslin yükseköğretime erişimi-
nin desteklenerek, ilçe halkının eği-
tim seviyesinin yükseltilmesi  

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

4.3 Genç neslin 
yükseköğretime 
erişiminin des-
teklenerek, ilçe 
halkının eğitim 
seviyesinin yük-
seltilmesi  

Üniversite 
mezunu 25-
29 yaş arası 
nüfus oranı  

27%
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

25-29 yaş arası 
üniversite mezunu 
sayısının 25-29 yaş 
arası toplam nüfusa 
oranını ifade eder.

TÜİK
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BM 4.4. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında iş piyasasının ihtiyaç 
duyduğu sayıda ve nitelikte iş gücü yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim atölyeleri 
ve kursları düzenlenmektedir. 

Öğrencilere bilişim teknolojileri ve yazılım  becerileri kazandırmaya yönelik Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’nde Robotik Kodlama, 3D Modelleme, Animasyon, Scrach 
Kodlama ve Aurdinio temelli kodlama başlıklarında eğitimler verilmektedir. 

Merkez içerisinde ayrıca etkileşimli 45 bilim ünitesinin yer aldığı bir sergi alanı 
bulunmakta ve bu alan rehberler eşliğinde gezilebilmektedir. Bilimi sevdirmek ve 
bilimsel merakı uyandırmak amacıyla bilimsel atölyeler de düzenlenmektedir. 

Merkez bünyesinde kurulan Teknoloji Kulübü’nde ise, video ve bilgi kartlarından 
oluşan dijital içerikler üretilmektedir. Merkezin teknolojik imkanları ve mentörleri 
ile desteklenen öğrenciler, hem merkez bünyesinde organize edilen hem de 
çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen bilim yarışmalarına katılarak, öğrenme 
kazanımlarını sergilemektedirler. 

Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi, bilişim ve teknoloji, el sanatları, muhasebe 
ve finansman ve giyim üretim teknolojisi gibi alanlarda eğitimler vererek, ilçedeki 
iş gücüne mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Böylece iş gücünün istihdam 
edilebilirliğini artırmaktadır. 

BM HEDEFİ 4.4.
2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik 
teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve 
yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 4 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Yükseköğretim ve mesleki eğitim programlarının işgücünün dijital 
teknolojilerle bağlantılı beceri ve yenilik yetkinliklerini artıracak şekilde 
uyarlanması ve girişimci yaklaşımların güçlendirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 4.4.

Başta yeni nesil olmak üzere, ilçe 
halkına iş gücü piyasasının ihtiyaç 
duyduğu ve geleceğin mesleklerinin 
gerektirdiği becerilerin kazandırıl-
ması   
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

4.4 Başta yeni 
nesil olmak 
üzere, ilçe 
halkına iş gücü 
piyasasının 
ihtiyaç duyduğu 
ve geleceğin 
mesleklerinin 
gerektirdiği bec-
erilerin kazan-
dırmılması

Bilimsel 
atölyelere 
katılan genç 
sayısı

2516

Hedef 
değer 
daha son-
ra belirle-
necek

Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nde düzen-
lenen bilimsel 
atölyelere katılan 
toplam genç 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli  
Belediyesi

Mesleki ge-
lişim kursla-
rına katılan 
kişi sayısı 

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Celal Gündoğdu 
Halk Eğitimi Mer-
kezi’nde açılan 
mesleki gelişim 
kurslarına katılan 
toplam kişi sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı- 
Celal Gündoğ-
du Halk Eğitimi 
Merkezi
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BM 4.7. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında hayat boyu öğrenmeyi 
destekleyerek; kent aidiyeti ve dünya vatandaşlığı bilincinin yaygınlaştırılmasına 
yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda toplumsal roller, 
kültürel çeşitlilik ve toplu yaşama kuralları hakkında eğitimler verilmektedir.

BM HEDEFİ 4.7.
2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için 
eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama 
kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından 
sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının 
sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 4 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kırılgan gruplara yönelik hayat boyu öğrenme fırsatlarının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 4.7.

Hayat boyu öğrenmeyi destekleye-
rek; kent aidiyeti ve dünya vatan-
daşlığı bilincinin yaygınlaştırılması   

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

4.7 Hayat boyu 
öğrenmeyi des-
tekleyerek; kent 
aidiyeti ve dünya 
vatandaşlığı 
bilincinin yaygın-
laştırılması

Hayat boyu 
öğrenme 
programlarına 
katılan kişi 
sayısı  

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Hayat boyu 
öğrenme kap-
samında değer-
lendirilen eğitim 
programlarına 
katılan toplam 
katılımcı sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli Kay-
makamlığı- Celal 
Gündoğdu Halk 
Eğitimi Merkezi/ 
İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi-  
İSADEM 
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4.5. No’lu hedef 4.1 ve 4.3 No’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir. 

4.6. No’lu hedef 4.1 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

4.a. No’lu hedef 4.1 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

4.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

4.c. No’lu hedef yerel düzeyde aşılmıştır. 
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Pandemi döneminde okulların uzaktan eğitime geçmesi, teknolojik 
araçlara ve internete ihtiyacı artırmıştır. Özellikle birden fazla çocuğu 
olan dar gelirli ailelerde; online derslerin çakışması nedeniyle, teknolojik 
ürün veya internet paketi eksikliği yaşanmıştır. Ülke genelinde bu 
soruna çözüm olarak EBA Destek Noktaları oluşturulmuştur.  

EBA Destek Noktası, uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan 
öğrencilere yönelik olarak okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır. Bu 
alanlarda gerekli teknik altyapı kurularak; öğrencilerin öğretmenler ve 
teknik personeller gözetiminde online derslere katılımı sağlanmıştır. 
Öğrenci ve velilerin yaşadıkları yere en yakın EBA destek noktasını 
bulması için bir yazılım da geliştirilmiştir. 

Sultanbeyli’de her mahallede en az 1 adet olmak üzere toplam 41 EBA 
Destek Noktası oluşturulmuştur. 

Eba Destek
Noktaları 

ÖRNEK
UYGULAMA
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ÖRNEK
UYGULAMA

Çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal 
gelişiminde kritik bir dönem olan ilk üç yaşa yönelik 
önleyici müdahale programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması, çocukların ailesine ve sosyal çevresine 
olan uyumunu kolaylaştırmakta ve okul başarısına 
katkıda bulunmaktadır. 

Bu bakış açısıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Bernard 
van Leer Vakfı işbirliği içerisinde 0-3 yaş aralığında 
çocuğu olan ailelere yönelik ev ziyareti temelli bir 
destek programı oluşturulmuştur. Aileler kendi istekleri 
doğrultusunda programa dahil olmuşlardır. 

 “Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği” programının üç 
temel hedefi bulunmaktadır: 

1. Ailede sağlıklı beslenme bilincini geliştirmek
2. Annenin ruhsal sağlığını desteklemek 
3. Anne-çocuk ilişkisini desteklemek ve ailedeki 
yetişkinlere çocuk bakımına ilişkin destek sağlayarak 
onların bilgi ve becerilerinin yanı sıra özgüvenlerini 
arttırmak. 

Proje kapsamında annelere hamilelik dönemlerinden 
çocukları 3 yaşına gelen kadar geçen dönem boyunca 
emzirme, çocuk bakımı, çocukla kaliteli vakit geçirme 
gibi konularda bilgilendirmeler yapılmış ve danışmanlık 
sağlanmıştır. 

Sultanbeyli95
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Oyun oynama, 0-3 çocukların gelişiminde önemli bir 
yer tutar. Bu sebeple projede annelerin çocuklarıyla 
ev içinde kaliteli vakit geçirmelerine yönelik annelere 
oyuncak yapımı eğitimi verilmiş; ev dışında kaliteli vakit 
geçirmeleri için ise 0-3 yaş çocukların ihtiyaçlarına 
uygun oyun alanları veya parklar yapılmıştır. 

İlçede ‘’Sultanbeyli95’’ başlıklı projeyle başlayan 
pilot uygulama, daha sonra İstanbul genelinde 
yaygınlaştırılmıştır. 
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İlçede yaşayan mültecilerin eğitim seviyesi çoğunlukla düşüktür. %80’i lise altı 
eğitim düzeyine sahiptir. Ortalama çocuk sayısı 4 olan27 , dinamik bir yapıya 
sahip mülteci nüfusa yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi,  ilçenin geleceği 
açısından önem taşımaktadır. 

2017 yılında mülteci ve sığınmacı çocukların yeni yaşam koşullarına adapte 
olmalarını kolaylaştırmak amacıyla, eğitim alanında, koruma, kurtarma, iyileştirme 
ve gelişim alanlarını destekleyici çalışmalar yapmak için Sultanbeyli’de ‘’Çocuk ve 
Gençlik Eğitim Merkezi (ÇOGEM)’’ kurulmuştur.

Bu kapsamdaki çalışmalar ile 4-18 yaş arasındaki mülteci ve sığınmacı çocukları, 
en iyi ve uzun süreli koruma yöntemi olan eğitim süreci içerisinde tutarak Okul 
öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) AÖL (Açık 
Öğretim Lisesi), HEP (Hızlandırılmış Eğitim Programı) kademeleri öğrencilerine, 
çeşitli nedenlerle eğitim alanının dışında kalmış çocuklara, akademik, psikolojik ve 
sosyokültürel alanlarda destekleyici hizmetler sunulmaktadır:

Okul Öncesi Eğitim
Merkez içinde oluşturulan anaokulu sınıflarında, okul öncesi çağdaki çocukların 
bilişsel, duyuşsal, sosyal, dil, öz bakım gibi alanlarda gelişimlerine destek 
sunmak ve okul hayatına kolay adapte olabilmelerini sağlamak adına faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. Yaş grubuna ve eğitim konularına göre; ‘’istasyon’’ adı 
verilen eğitim atölyeleri oluşturulmuştur: Fen-Doğa İstasyonu, Okul Öncesi 
İstasyonu, Dil İstasyonu, Müzik-Drama İstasyonu, Zeka Oyunları İstasyonu. 

Eğitimi Destekleyici Psikolojik Destek ve 
Danışmanlık Hizmeti
Mülteci çocuklar eğitim hayatına adaptasyonda çeşitli zorluklar yaşamakta ve 
psikolojik destek ve danışmanlığa ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacın karşılanması 
için; okula devam ve akademik durum takibi, psiko-sosyal destek amaçlı grup 
ve bireysel danışmanlık hizmetleri, çocukların eğitim hayatını destekleyecek 

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

27 Bu veriler, 2019 yılında gerçekleştirilen  ‘’Sultanbeyli’de Yaşayan Suriyeli Mülteciler ve Yerel Halk Arasındaki Sosyal Uyum Düzeyinin 
Tespiti Araştırması’’ndan alınmıştır. 
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veli çalışmaları, okul-aile-çocuk ilişkisini güçlendirecek okul görüşmeleri ve aile 
atölyeleri, ilçedeki öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal 
uyum faaliyetleri, hassasiyet durumlarına bağlı olarak ilgili birim ve kurumlara 
yönlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Eğitim ve Mentörlük Hizmetleri 
Türkçe-Arapça Dil Eğitimi 

2015 Aralık ayı itibariyle faaliyete geçen Mülteciler Eğitim Merkezi (MÜTEM) 
Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli yetişkinlere ve çocuklara Türkçe öğreterek 
topluma kazandırılmaları ve toplumla nitelikli iletişim kurmalarına katkı sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.  Merkez’de A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde Türkçe eğitimi 
kursları verilmektedir. 

Mültecilerin kendi kültürlerinden uzak kalmamaları için Arapça kursları da 
düzenlenmektedir. 

Yüksek Öğretime Hazırlık Eğitimi

Yüksek Öğretim sınavına hazırlanmakta olan öğrencilere yönelik çeşitli branşlarda 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Kursları verilmektedir. YÖS hazırlık 
eğitimleri; ‘’Matematik’’, ‘’IQ’’ ve ‘’Geometri’’ derslerini kapsamaktadır. 11. ve 12. 
Sınıf kursiyerlere ayrıca örgün öğretimlerinde ihtiyaç duydukları matematik ve 
geometri derslerine yönelik de destek verilmektedir.

Okullaştırma ve Akademik Destek 
Okul çağında olup okula gitmeyen öğrencilerin ve eğitime devam etmek isteyen 
yetişkin bireylerin eğitim sürecine dahil olmaları konusunda kişilere ve ailelere 
destek verilmektedir. Bu kapsamda, veli görüşmeleri, bireysel görüşmeler, okul 
görüşmeleri, hane ziyaretleri yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Eğitim kademesi içerisine girmiş veya çeşitli sebeplerden dolayı eğitim sisteminin 
dışında olan çocuklara yönelik Türkçe, matematik, Arapça, fen ve teknoloji, tiyatro 
ve müzik, sanat ve tasarım, kodlama, beden eğitimi, spor ve Liselere Giriş Sınavına 
(LGS) destek programları yürütülmektedir. 
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Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme 
Faaliyetleri 
Genç ve tecrübesiz ebeveynleri çocuk bakımı konusunda bilgilendirmek ve 
desteklemek amacıyla Sultanbeyli’de ikamet eden tüm mülteci hamile kadınlar 
izlenmektedir. Aynı zamanda, doğum yapmak üzere olan veya yeni doğum yapmış 
olan mülteci ebeveynlerin aileleri ziyaret edilerek; doğum sonrası beslenme, 
doğum sonrası depresyon, çocuk ve beyin gelişimi, çocuk ile olumlu ilişkiler kurma, 
dil gelişimi, bebek ile iletişim ve olumlu davranışları destekleme konularında 
farkındalık artırma oturumları gerçekleştirilmektedir. Doğumdan önce bir kez 
doğumdan sonra iki haftada bir kez olmak üzere bebek 1,5 yaşına gelene kadar 
hane ziyaretleri devam etmektedir. 

Aynı zamanda, 4-5 yaş grubuna gelmiş olan çocukların ve ebeveynlerinin dahil 
olduğu atölyeler düzenlenerek; anne-çocuk arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek 
amaçlanmaktadır.  

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

18 yaş altı mülteci 
okullaşma oranı  %47

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Eğitime devam eden 18 
yaş altı mülteci nüfus 
sayısının toplam 18 yaş 
altı mülteci nüfus sayısı-
na oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Anaokulu brüt 
okullaşma oranı  %11

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Okul öncesi eğitim alan 
mülteci çocuk sayısını 
okul öncesi dönemdeki 
toplam mülteci çocuk sa-
yısına oranını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Anne-çocuk atölye-
lerine katılan mül-
teci anne sayısı

272

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

4-5 yaş grubuna gelmiş 
olan çocukların ve ebe-
veynlerinin dahil olduğu 
atölyelere katılan toplam 
anne sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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4-5 yaş grubuna 
gelmiş olan çocukların 

ve ebeveynlerinin 
dahil olduğu atölyeler 

düzenlenmektedir.”

“
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SKA 5
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
ve tüm kadınların ve kız çocuklarının 
güçlenmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Kadın Konuk Evi), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı) , Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü), 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 
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Mevcut Durum 
Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınların ve erkeklerin toplumdaki rollerine dair 
benimsenmiş genel kabuller bütünüdür. Kültürel bakışın etkisiyle, kadınların sağlık, 
eğitim, sosyal destek vb. hizmetler ile istihdam ve karar alma mekanizmalarına 
katılım olanaklarına erişebilirlik düzeyleri erkeklere göre daha kısıtlıdır.  

‘’11. Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’na 
göre,  bu durum toplumsal ve ekonomik kalkınmanın önünde büyük bir engel teşkil 
etmektedir. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarının 
sağlanması ve kalkınmanın getirdiği olanaklardan eşit şekilde faydalanabilmelerine 
yönelik çalışmalar son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Bununla birlikte; raporda 

‘’Türkiye’de, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde, bakım 
hizmetlerinin aile içerisinde, ücretsiz olarak kadınlar tarafından karşılanması 
uygulaması büyük oranda devam etmektedir. Özellikle erken çocukluk 
bakımı ve okul öncesi eğitimde kurumsal bakım hizmetlerinin eksikliği 
kadın işgücü arzını kısıtlamakta ve kadınların istihdamdaki devamlılığını da 
engellemektedir.’’ ifadesine de yer verilmiştir. 

Sultanbeyli özelinde baktığımızda, ülke geneline benzer bir tablo karşımıza 
çıkmaktadır. 2017 yılında Sultanbeyli’de yapılan bir saha araştırmasında  
katılımcıların %61,4’ü aileyi temsil edenin erkek olduğunu belirtirken; % 42,6’sı 
“Kadının esas görevi ev işleri ve çocuklarının bakımıdır” yargısını desteklemiştir. 
Bu verileri destekler şekilde 15-29 yaş arası genç kadınların % 21’i çalışmama 
nedeni olarak ev işleriyle meşgul olmasını (çocuk, yaşlı, hasta vb. kişilerin bakımı 
dahil) göstermiştir.  Genç kadınların iş gücüne katılma oranı ise %22 düzeyindedir. 
Bu oran, Türkiye ortalaması olan %27,5’in altındadır. 

Kadınların kamusal alanda görünürlüğünün ve iş gücüne katılımlarının artırılması, 
toplumsal fayda yaratacak ve nüfusun yarısını oluşturan kadınların her açıdan 
güçlenmesini sağlayacaktır. 

Kadınların güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri de şiddettir. Kadına 
ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele, önleyici politikaların 
uygulanması, bu politikalara rağmen görülen şiddet durumunda kadın ve kız 
çocuklarına destek olunması, sonrasında kadın ve kız çocuklarının bireysel olarak 
güçlendirilmeleri ve topluma yeniden katılmalarının sağlanması ile yürütülebilir.  
Bu kapsamda ilçedeki kadın konuk evi şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına 
destek sağlamaktadır. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına kentsel yönetim açısından bakıldığında; toplu 
ulaşım araçları, sokaklar, meydanlar ve parklar vb. gündelik olarak şehir hayatının 
parçası olan kamusal alanların/mekanların sadece erkeklerin değil, kadınların da 
ihtiyaç ve beklentilerinin gözetilerek düzenlenmesi konusu öne çıkmaktadır. Bu 
perspektifle bakıldığında kentsel alanların yeniden düzenlenmesi düşünülebilir. 

Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı, kadınları yerel politikaların 
belirlenmesinde aktif özne haline getirecektir. Yerel yönetimlerde pozisyon sahibi 
kadın liderler, genç kız çocuklarına da örnek olabilirler. İlçede geçmiş yıllara göre 
daha fazla kadın, karar alıcı pozisyonlara gelse de, kadın yönetici sayısı hala 
hedeflenen düzeyde değildir.  İlçe belediye meclisinde kadın üye oranı %14; ilçe 
kaymakamlığında kadın yönetici oranı %20 seviyesindedir. 

28 T.C. Kalkınma Bakanlığı, ‘’11. Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu’’.
29 Bu veriler, Meryem Memiş Doğan’ın ‘’Türkiye’de Kimlik ve Öteki: Sultanbeyli- Kadıköy Örneği’’ başlıklı doktora tezi kapsamında 
gerçekleştirdiği saha araştırmasından alınmıştır.
30 Bu veri 2021 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 3047 genç ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli’de Gençlik 
Araştırması’’ndan alınmıştır.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 5 alanında ilçeyi ‘’56’’ puan  ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 74 puan ile 
‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 5 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de şiddet 
gören kadınların ve 
çocukların güvenliğini 
sağlamak için 
sığınma evleri vardır 
ve yeterli olduğunu 
düşünüyorum.

Sultanbeyli’de 
kadınların sosyal ve 
ekonomik hayata 
katılımını sağlayacak 
başarılı çalışmalar 
yapılmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%55

%52

%87

%66

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

54
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

64
PUAN

GELİŞMİŞ
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BM 5.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında şiddet mağduru kadın ve 
çocuklara kadın konuk evinde barınma sağlanarak,  destekleme ve güçlendirme 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Kadın konuk evleri; mevzuat gereği kadına yönelik şiddet olaylarına karşı kadınların 
varsa çocukları ile birlikte, şiddetten geçici olarak korunmasını sağlamak, bu 
dönemde şiddet mağdurlarının psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının 
çözülmesi için açılmış sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Kadın Konuk Evi’nde şiddet mağduru kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik 
hayatta karşılaştığı eşitsizliklerin azaltılmasına amacıyla tam barınma hizmetinin 
yanında kadınların topluma kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri 
verilmektedir. Bu evlerde kadın, kazanç sağlayacak beceriler geliştirmeye yönelik 
atölyelerle desteklenirken, bu evlerde kalan çocuklara oyun terapisi ile ruhsal 
olarak destekleyici hizmetler verilmektedir. 

Türkiye’de mevzuat gereği kadın konuk evlerinde barınan kadınların güvenliğinin 
sağlanması amacıyla kadın konuk evlerine ait bilgilerin yayımlanması yasaktır.

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 5.2.
Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın 
ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan 
kaldırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 5 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kadınlara yönelik şiddetin tüm türlerinin engellenmesi için araştırmaların 
ve farkındalık artırıcı çalışmaların yaygınlaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 5.2.

Şiddet mağduru kadın ve çocukların 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi
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Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet veren “Kadına Destek 
Hattı”, İstanbul’da yaşayan şiddet mağduru kadınların başvurularını almaktadır. 
Ulaşan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kadınlara psikososyal ve hukuksal 
danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, ülke genelinde kadınların ve çocukların 
maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara 
sunulmuş “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” bulunmaktadır. Telefona indirilen 
bu uygulamadaki panik butonuna basılarak; eşinden veya bir başkasından şiddet 
gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, ihbarlarını hızlı bir şekilde 
bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaştırabilmektedirler.

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

5.2 Şiddet mağ-
duru kadın ve 
çocukların des-
teklenmesi ve 
güçlendirilmesi

Şiddet mağ-
duru kadın 
sayısı

112

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Şiddet mağduru 
olan kadın sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı- 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü
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BM 5.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında kadınların karar alma 
mekanizmalarına katılımını desteklemeye yönelik toplumsal cinsiyet duyarlılığının 
artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmekte ve siyasi partilere bağlı kadın kolları 
faaliyet göstermektedir. 

Bu çerçevede kadınlar bir yandan siyasi hayata dahil edilirken,  bu oluşumların 
yürüttükleri faaliyetler ilçedeki diğer kadınların da katılımcılık ve söz sahibi olma 
konusunda bilinçlendirilmesine hizmet etmektedir. 

Kamu Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (GEPA) raporuna göre, kamu 
yönetiminde yönetici pozisyonlarında yer alan kadın sayısının artması, kamu 
hizmetlerinin kalitesi önemli ölçüde yükseltmekte, aynı zamanda kurumları daha 
duyarlı ve hesap verebilir hale getirmektedir29.   

İlçe yönetiminden sorumlu ilçe belediyesi ve kaymakamlığında yönetici 
pozisyonunda olan kadınların oranı son yıllarda artış göstermiştir. Kadınların eğitim 
düzeyinin artması, özellikle yeni nesilde kadın hakları konusunda farkındalığın 
yükselmesi ve kadın girişimciliğini artırmaya yönelik destekler sağlanmasının bu 
oranı ileriki yıllarda artıracağı beklenmektedir. 

Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım düzeyinin artırılmasına yönelik 
eğitimler düzenlenmesi ve projeler yapılması planlanmaktadır.  

29 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Pittsburgh Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma Laboratuvarı (GIRL), 
‘’Gender Equality in Public Administration’’ (Kamu Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği -GEPA).. 

BM HEDEFİ 5.5.
Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve 
etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her 
düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 5 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine eşit katılımlarının ve fırsat 
ve haklardan eşit yararlanmalarının sağlanmasına yönelik çalışmaların 
etkinliğinin ve yaygınlığının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 5.5.

Kadınların karar alma mekanizma-
larına katılımlarının artırılarak; ka-
dınların toplumsal hayatta söz sa-
hibi olmasının desteklenmesi
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

5.5 Kadınla-
rın karar alma 
mekanizmalarına 
katılımlarının 
artırılarak kadın-
ların toplumsal 
hayatta söz 
sahibi olmasının 
desteklenmesi

İlçe yöneti-
minde yö-
netici pozis-
yonundaki 
kadın oranı

%17

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Sultanbeyli Beledi-
yesi ve Sultanbeyli 
Kaymakamlığında 
görev yapan kadın 
yönetici sayısının 
Sultanbeyli Beledi-
yesi ve Sultanbeyli 
Kaymakamlığında 
görev yapan toplam 
yönetici sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi / 
Sultanbeyli 
Kaymakamlığı

Üniversite 
mezunu ka-
dın oranı

%11

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Üniversite mezunu 
kadın sayısının top-
lam yetişkin kadın 
nüfusa oranını ifade 
eder. 

TÜİK

5.1. No’lu hedef 8.5. No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

5.3. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

5.4. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

5.6. No’lu hedef 3.7. No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

5.a. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

5.b. No’lu hedef 4.4. No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

5.c. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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Mülteci kadınlar, mültecilik ve kadın kimlikleri üzerinden çifte dezavantajlı 
durumdadırlar. Bu durumun yol açabileceği potansiyel sorunlara karşı kadınların 
ve çocuklarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, çeşitli sebeplerle desteğe ihtiyaç duyan mülteci kadınlara yönelik 
çalışmalar gerçekleştiren Kadın Koruma Birimi kurulmuştur. Birime bağlı Kadın 
Dayanışma Merkezi’nde makrome, yemek vb. atölyeler düzenlenmekte; kadın 
sağlığı, aile hukuku, insan hakları gibi alanlarda eğitimler verilmektedir.

Kadın Konuk Evi ise duygusal, psikolojik, ekonomik ya da fiziksel şiddete uğramakta 
olan, fiziksel olarak korunamadığı bir alanda yaşayan ve barınma ihtiyacı olan 
mülteci kadınların geçici olarak barınabilmesi için oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 
şiddet mağdur kadınlara ve çocuklarına yönelik; kimlik, koruma, sağlık, sosyal 
hizmet, ekonomik destek, okullaştırma yönlendirmelerinin yapılması ve süreçlerin 
takibi, sağlık ihtiyaçlarında refakat desteği, psiko-sosyal destek programı (çocuklar 
ve yetişkinler için), okula yardımcı etüt desteği (çocuklara), sosyal faaliyet desteği 
sağlanmaktadır.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

Destek sağlanan şid-
det mağduru mülteci 
kadın sayısı

28
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Şiddet mağduru olan 
ve Mülteci Konuk 
Evinde destek gören 
toplam mülteci kadın 
sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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Kadın Dayanışma 
Merkezi’nde makrome, 

yemek vb. atölyeler 
düzenlenmektedir.”
“
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SKA 6
Temiz Su ve
Sıhhi Koşullar
Herkes için suyun ve sıhhi koşulların 
erişilebilirliği ve sürdürülebilir 
yönetiminin güvence altına alınması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Sultanbeyli Belediyesi 
(Fen İşleri Müdürlüğü). 
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Mevcut Durum 
Türkiye’de su temin edilen ve edilecek olan yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının 
evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar neticesinde kirlenmesinin 
önlenmesi ve bu kaynakların etrafında bulunan mutlak, kısa, orta, uzun ve dere 
mutlak koruma alanlarının korunması amacıyla tedbirler alınmaktadır32.  

Sultanbeyli, 1972 yılında hizmete alınan ve yıllık 235 milyon metreküplük su 
hacmi33 ile İstanbul’un en büyük içme su kaynağı olan Ömerli Barajı Havzasında 
bulunmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İçme Suyu Havzaları 
Yönetmeliği’ne göre ilçenin %97’si uzun mesafe koruma sınırında, %2’si orta 
mesafe koruma sınırında ve %1’i ise havza dışında kalmaktadır. 

Son 5 yılda İstanbul’un su ihtiyacının ortalama %40’ı Ömerli Barajı’ndan 
sağlanmıştır. Bu nedenle baraj havzasının korunmasına yönelik çalışmalar 
yapılması, temiz ve kaliteli su temini ve kuraklıkla mücadele açısından önemlidir.

Ülke genelinde kentleşen bölgelerde olduğu gibi, Sultanbeyli’de de kanalizasyon 
şebekesi kurulum çalışmaları tamamlanmış olup, içme ve kullanma suyu 
şebekesine erişimde sıkıntı yaşanmamaktadır. İlçede mevcut içme suyu şebeke 
uzunluğu 525.531 metre, mevcut atık su şebeke uzunluğu 509.863 metredir. 
İSKİ abone sayısı ise 115.467’dir34.  

İlçede 7 dere bulunmaktadır. İlçede bulunan dereleri ıslah çalışmalarının 
sürdürülmesi, halk sağlığının korunmasına ve taşkın gibi olası afetlerin önlenmesine 
hizmet edecektir. 

32 26/10/2010 Tarihli, 2010/424 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ‘’İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İçme Suyu 
Havzaları Yönetmeliği’’nden alınmıştır. 
33 https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/haberler1/haberler-detay/omerli-barajiandprime-nin-ilk-100-metresinde-artik-yapi-yok
34 Bu veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan 2020 Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır. 
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 6 alanında ilçeyi ‘’68’’ puan ile  
‘’gelişmiş’’ şeklinde değerlendirirken; ilçede 
hizmet sunan kurumlar ise 76 puan ile ‘’geliş-
miş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 6 başlığın-
da ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet sunan 
arasında benzer olduğu görülmüştür. (İlçe algısı 
tablosunda sunulan tanımlama ve puanlama-
ların metodu için Veri Yönetimi ve Raporlama 
bölümünde, 49. sayfada yer alan Sürdürülebilir 
Kalkınma Değerlendirme Araştırması başlığına 
bakınız.)

Sultanbeyli’de içme 
suyu alt yapısı 
yeterlidir, ilçemizde 
temiz ve sağlıklı su 
sağlanmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%77 %89

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

68
PUAN

GELİŞMİŞ

76
PUAN

GELİŞMİŞ
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BM 6.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında su kaynaklarının korunması 
ve güvenilir içme suyuna erişimin artırılmasına yönelik Ömerli Barajı Havzasının 
koruma çalışmaları yürütülmektedir. 

Bu kapsamda havzada bulunan kaçak yapıların yıkılması ve baraj havzasının 
ağaçlandırmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 6.1.
2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit 
biçimde erişiminin güvence altına alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 6 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Sağlıklı, güvenilir içmesuyu altyapısının kent ve kırsal nüfusun tamamını 
kapsayacak şekilde sürekli geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 6.1.

Ömerli Barajı Havzasının korunma-
sına yönelik çalışmalar yapılarak, 
temiz ve kaliteli su temininin sağ-
lanması

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

6.1 Ömerli Barajı Hav-
zasının korunmasına 
yönelik çalışmalar 
yapılarak, temiz ve 
kaliteli su temininin 
sağlanması

Ömerli Barajı 
Havzasında 
dikilen ağaç 
sayısı 

Veri erişimi 
beklemede -

Ömerli Baraj 
Havzasına 
dikilen toplam 
ağaç sayısını 
ifade eder. 

İSKİ
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BM 6.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında suların güvenilir şekilde 
arıtılması ve su verimliğini artırılmasına yönelik fenni olmayan atık su toplama 
hatlarının rehabilitasyonu sağlanmakta ve atık sular toplayıcı hatlar ve atık su 
şebekeleri ile arıtma tesislerine aktarılmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinde atık 
sular biyolojik ve ileri biyolojik arıtma sistemi ile arıtılmaktadır35. 

İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon 
işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile sanayi suyu olarak 
kullanılmaktadır36.  Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli 
bir bölümü de atık sulardan elde edilmektedir.

35 Bu bilgi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan 2020 Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır. 
36 https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal

BM HEDEFİ 6.3.
2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı 
kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su 
oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel 
olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 6 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Su havzalarının sınıfı ve ihtiyaç duyulan çevre koruma seviyesine uygun 
şekilde arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlara uygun 
çalıştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 6.3.

Kirletilmiş suların güvenilir şekilde 
arıtılarak, su verimliliğinin artırılması 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

6.3 Kirletilmiş suların 
güvenilir şekilde arıtı-
larak, su verimliliğinin 
artırılması

Arıtılan su 
miktarı

Veri erişimi 
beklemede -

Arıtılan su 
miktarını 
ifade eder. 

İSKİ
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BM 6.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında sürdürülebilir yağmur suyu 
yönetiminin sağlanmasına yönelik yağmur suyu toplama kanalları inşaat, bakım 
ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. 

BM HEDEFİ 6.5.
2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde 
bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 6 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Sulamada kayıpların azaltılması için altyapının modernizasyonu

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 6.5.

Sürdürülebilir yağmur suyu yöneti-
minin sağlanması 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

6.5 Sürdürülebilir 
yağmur suyu yöne-
timinin sağlanması

Yağmur Suyu 
Hattı Uzunluğu 
(m) 

84.500
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Yağmur suyu 
hattının toplam 
uzunluğunu 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 6.6. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında dere ıslah edilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar dere kirliliğinin önüne geçilmesine hizmet etmesinin yanında, 
yerleşim bölgelerini de taşkınlardan korunmasını sağlamaktadır. Islah edilen alanlar 
yürüyüş yolu, mesire ve rekreasyon alanları olarak düzenlenerek kullanılmaktadır. 
İlçede bulunan Uzundere ve Naldöken derelerinin ıslah çalışmaları devam 
etmektedir. 

BM HEDEFİ 6.6.
2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri 
kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 6 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi 
sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile 
kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 6.6.

Derelerin ıslah edilmesi 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

6.6 Derelerin 
ıslah edilmesi

Islah Edilen 
Dere Uzunluğu 7047

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

2021 yılına kadar 
ıslah edilen Uzun-
dere ve Naldöken 
derelerinin uzunluğu 
toplamını ifade eder.  

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
2020 Faali-
yet Raporu

6.2. No’lu hedef yerel düzeyde aşılmıştır. 

6.4. No’lu hedef 6.1 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

6.a. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

6.b. No’lu hedefe yönelik yerel düzeyde faaliyet gerçekleştirilmemektedir. 
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SKA 7
Erişilebilir ve 
Temiz Enerji
Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerjiye 
erişiminin güvence altına alınması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi (Fen İşler Müdürlüğü) , AYEDAŞ (İstanbul 
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş.), İGDAŞ (İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş). 
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Mevcut Durum 
Günümüzde insan hayatının ve iş dünyasının en temel ihtiyaçlarından biri 
olan enerjinin, sürdürülebilir ve temiz şekilde sağlanması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının korunması ve karbon salınımına bağlı iklim değişikliğinin etkilerinin 
en aza indirgenmesi açısından önem arz etmektedir.

Sultanbeyli’de bulunan tüm hanelerin elektriğe erişimi vardır. Hanelerin büyük bir 
çoğunluğunda doğal gaz bulunmaktadır. 2015-2019 yılları arasında ortalama 85 
milyon metreküp doğalgaz tüketimi yapılmıştır. İGDAŞ (İstanbul Gaz ve Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş) abone sayısı 93.140’tır. Doğalgaz bulunmayan hanelerin çoğu düşük 
gelirli ailelerdir. Bu hanelerde kömürlü soba, ya da elektrikli ısıtıcı kullanılmaktadır. 

Türkiye’de 2020 yılında elektrik enerjisinin %42,4‘ü yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilmiştir37.  Bu durum ülke genelinde olduğu gibi Sultanbeyli 
halkının da görece olarak daha uygun fiyatlı enerjiye erişimini sağlamaktadır. 

37 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yenilenebilir-enerji-kaynaklarinin-elektrik-uretimindeki-payi-gecen-yil-yuzde-42-4e-ulasti/2106791
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İlçe Algısı

Sultanbeyli’de 
doğalgaz altyapısı 
yeterlidir.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%87 %91

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

74
PUAN

GELİŞMİŞ

78
PUAN

GELİŞMİŞ

İlçe halkı SKA 7 alanında ilçeyi ‘’74’’ puan  ile  
‘’gelişmiş’’ şeklinde değerlendirirken; ilçede hiz-
met sunan kurumlar ise 77 puan ile ‘’gelişmiş’’ 
olarak değerlendirmiştir. SKA 7 başlığında ilçe 
algısının hizmet alıcı ve hizmet sunan arasında 
benzer olduğu görülmüştür. (İlçe algısı tablosun-
da sunulan tanımlama ve puanlamaların metodu 
için Veri Yönetimi ve Raporlama bölümünde, 49. 
sayfada yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Değer-
lendirme Araştırması başlığına bakınız.)
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 7.1.
2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel 
erişimin sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 7 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kesintisiz enerji tedariği için gerekli şebeke yapısının verimlilik ve teknoloji 
açısından geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 7.1.

Kentte sorunsuz çalışan ve ihtiya-
ca cevap veren bir altyapı sistemi-
nin oluşturularak; halkın güvenilir 
ve kaliteli enerjiye erişiminin sağ-
lanması

BM 7.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında halkın güvenilir ve kaliteli 
enerjiye erişimini sağlamaya yönelik alt yapı hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda yeni açılan veya altyapısı eksik olan cadde ve sokaklarda doğalgaz 
hatları yapım çalışmaları sürdürülmektedir.  

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde düşük seviyede ya da 
yetersiz ölçüde enerji alan bölgelerin tespiti yapılarak; yanmayan, arızalı ve eski 
lamba armatürleri ile alçak gerilim direkleri yenilenmektedir. 

Bunlara ek olarak, enerjiye erişimin aksamaması amacıyla; doğalgaz kutularının 
yol alanı dışına alınması, kabloların bulunduğu direklerdeki hatların yeraltına 
alınması ve aydınlatmada kullanılan direklerin kaldırım üzerine alınması faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

7.1 Kentte sorun-
suz çalışan ve 
ihtiyaca cevap 
veren bir altyapı 
sisteminin oluş-
turularak; halkın 
güvenilir ve kaliteli 
enerjiye erişiminin 
sağlanması 

Doğal Gaz 
Hattı Uzun-
luğu

Veri erişimi 
beklemede -

İlçe genelinde 
döşenen toplam 
doğal gaz hattı 
uzunluğunu ifade 
eder. 

İGDAŞ
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BM HEDEFİ 7.2.
2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının 
önemli ölçüde artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 7 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Enerji verimliliği yüksek bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin toplam 
ısıtma ve soğutma sistemleri içerisindeki payının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 7.2.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaygınlaştırılması

BM 7.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında daha verimli ve kendi enerjisini 
üreten yeni binaların inşa edilmesine yönelik teşvik edici desteklemeler yapılması 
planlanmaktadır.

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalar ile 
Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği’ne göre; yeşil bina, yer seçimi, tasarım, 
inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan, yaşam 
döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye olan 
olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binayı; yeşil sertifika, değerlendirme 
kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya 
yerleşmeye verilen belgeyi tanımlar. 

İlçede faaliyet gösteren kamu binalarının yeşil sertifika almasına yönelik çalışmalar 
yapılması hedeflenmektedir. 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

7.2 Yenilenebilir 
enerji kaynakla-
rının yaygınlaştı-
rılması 

Yeşil sertifika 
alan kamu 
binası sayısı     

Ön çalışma-
lar yapıl-
maktadır. 

-

İlçede bulunan ve 
değerlendirmeler 
sonucunda yeşil 
sertifika alan kamu 
binalarının toplam 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi    
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7.3. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

7.a. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

7.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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SKA 8
İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik 
Büyüme
Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümenin, tam ve üretken 
istihdamın ve herkes için insana yakışır 
işlerin desteklenmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Sancaktepe Bölgesel İstihdam 
Ofisi), Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Kariyer Merkezi) , 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 
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Mevcut Durum 
İnsana yakışır iş; herkesin üretken, adil bir ücret aldığı, iş yeri güvenliğinin 
sağlandığı, aileler için sosyal koruma imkanının bulunduğu, insanların daha fazla 
kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon beklediği iş fırsatları anlamına gelmektedir38. 

Sultanbeyli’de istihdam olanakları inşaat, tekstil ve hizmet sektörlerinde 
yoğunlaşmıştır. Ancak ilçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunun gençleri 
oluşturması ve bu genç nüfusun önceki nesillere göre yüksek eğitimli olması, 
istihdam olanaklarının artırılmasını ve çeşitlendirilmesini gerekli kılmaktadır. İlçede 
istihdam olanaklarının artırılması için yatırımcılar açısından ilçenin daha cazip hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

2020 araştırma verilerine göre; ilçedeki hanelerin yarıya yakını (%45) aylık olarak 
asgari ücret ve altında gelir sahibi olduğunu beyan etmiştir39.  Buradan hareketle 
hali hazırda çalışan nüfusun önemli bir bölümünün gelir düzeyinin, asgari ücret 
bandında olduğunu söyleyebiliriz.  

Çalışanların gelir düzeylerinin artırılması için çalışan nüfusa çeşitli yetkinlikler 
kazandırılabilir. (Bilgisayar programlarını kullanma, teknolojik aletleri kullanma, 
yabancı dil becerisi, sosyalleşme becerileri vb.) 

İlçede genç işsizlik oranı %19 seviyesindedir40.  Bu oran Türkiye genelinde 
%22’dir41.  Eğitim düzeyi bir önceki nesilden yüksek olan gençlerin, özellikle 
teknoloji ve girişimcilik alanlarında bilgi düzeylerinin artması ve yeteneklerinin 
gelişmesine destek sağlanarak; genç işsizliği azaltılabilir. Ayrıca çağı yakalamak 
için, gençlerin yeni gelişen mesleklere yönelik eğitim almalarının teşvik edilmesi, 
gençliğin istihdam edilebilirlik potansiyelini artıracaktır. 

‘’11. Kalkınma Planı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma 
Grubu Raporu’’nda Türkiye genelinde özellikle şehirde, sanayide ve merdiven 
altı atölyeler ile ağırlıklı olarak fason üretim yapan imalathanelerde kayıtdışı 
olarak çocuk işçilerin çalıştırıldığı ve bu çocukların çok büyük risk altında olduğu 
söylenmiştir42.   

38 https://www.kureselamaclar.org/wp-content/uploads/8_Insana_Yakisir_Is_ve_Ekonomik_Buyume.pdf
39 Bu veri, 2020 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 1053 hane ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli İlçesi Haneler 
COVID-19 Etki Araştırması’’ndan alınmıştır. Verilen tarihte Türkiye’de asgari ücret, aylık yaklaşık 343 Dolar’a -307 Euro’ya denk 
gelmektedir. 
40 Bu veri 2021 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 3047 genç ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli’de Gençlik 
Araştırması’’ndan alınmıştır. 
41 Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ‘’İstatistiklerle Gençlik 2020’’ raporundan alınmıştır.
42 T.C. Kalkınma Bakanlığı, ‘’11. Kalkınma Planı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma Grubu Raporu’’.
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Sultanbeyli’de tekstil sektörünün yoğun faaliyet göstermesi ve hanelerin önemli 
bir bölümünün gelir seviyesinin yüksek olmamasından dolayı, çocuk işçiliği veya 
sigortasız işçi çalıştırma gibi durumların olduğu tahmin edilmektedir. Bu konuda 
öncelikle tespit amaçlı araştırmaların yapılması ve denetim faaliyetleri ile birlikte, 
önleyici tedbirlerin alınması gereklidir.

İlçede genç kadın istihdamı düşüktür (%22)43.  Çalışan kadınlar da, daha ziyade 
ev temizliği, parça başı iş yapma, bakıcılık, yemek servisi gibi toplumda ‘’kadın 
işi’’ olarak görülen alanlarda çalışmaktadırlar. Daha farklı iş kollarına yönelmeleri 
için kadınlara gerekli eğitim desteği sağlanarak; kadın istihdamının artması teşvik 
edilebilir. 

43 Bu veri, 2021 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 3047 genç ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli’de Gençlik 
Araştırması’’ndan alınmıştır.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 8 alanında ilçeyi ‘’45’’ puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 47 puan ile 
‘’gelişmekte olan’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 
8 başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında benzer olduğu görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de 
istihdam olanakları 
yeterlidir; işsizliği 
azaltmaya yönelik 
etkin politikalar 
uygulanmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%37 %38

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

45
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

47
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN
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BM 8.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında küçük orta ölçekli işletmelerin 
dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalarına yönelik ‘’Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik 
Geliştirme Merkezi’’ kurulması planlanmaktadır. Bu merkezde işletme sahiplerine 
ve çalışanlara dijital dönüşüm ve e-ticaret konularında eğitim ve danışmanlık 
hizmeti verilerek; e-ticarete geçişleri hızlandırılacaktır.

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 8.2.
Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, 
teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha 
yüksek seviyelere çekilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Finansal teknolojileri destekleyici bir ekosistem geliştirilmesi ve buna 
yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.2.

Küçük ve mikro ölçekli işletmelere, 
dijital dönüşüm ve e-ticaret konula-
rında gerekli yetkinliklerin kazandı-
rılarak; değişen ekonomik ve sosyal 
şartlara uyum sağlamalarının des-
teklenmesi 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

8.2 Küçük ve 
mikro ölçekli 
işletmelere, diji-
tal dönüşüm ve 
e-ticaret konu-
larında gerekli 
yetkinliklerin 
kazandırılarak; 
değişen ekono-
mik ve sosyal 
şartlara uyum 
sağlamalarının 
desteklenmesi

Dijital Dö-
nüşüm ve 
Yetkinlik Geliş-
tirme Merke-
zinden hizmet 
alan işletme 
oranı

Dijital Dönü-
şüm ve Yetkin-
lik Geliştirme 
Merkezinin 
2022 yılı içeri-
sinde açılması 
planlanmakta-
dır. 

-

Dijital dönüşüm 
ve e-ticaret konu-
larında eğitim ve 
danışmanlık alan 
iş yeri sayısının 
toplam iş yeri 
sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi    
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BM 8.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçede hizmet veren iş 
yerlerinin kayıt altına alınmasına yönelik iş yeri ruhsatlandırma faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan inceleme ve araştırmalarda iş yerinin insan sağlığı, çevre kirliliği, yangın, 
patlama, genel güvenlik, iş sağlığı, trafik ve karayolları, imar ve kat mülkiyeti, 
doğanın korunması ile ilgili düzenlemeler dikkate alınarak; mevzuat hükümleri 
çerçevesinde ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. 

Bunlara ek olarak, tüm iş yerlerinin tespiti ile birlikte hangi alanda faaliyet 
gösterildiğini, işyerlerinde kaç kişinin çalıştığını, işyerlerinin üretim ve satış 
yoğunluğunu ve mahallelerde iş yeri dağılımını gösteren ayrıntılı raporlamalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, ilçenin iş yeri envanteri çıkarılmaktadır. 

İş yeri denetimlerine düzenli periyotlarla devam edilerek; ilçe halkının sağlıklı, 
huzurlu ticaret ve alışveriş yapabilmesi sağlanmaktadır. 

BM HEDEFİ 8.3.
Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve 
finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.3.

İlçede hizmet veren iş yerlerini kayıt 
altına alarak, ekonomik faaliyetlere 
resmiyet kazandırılması 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

8.3 İlçede 
hizmet veren iş 
yerlerini kayıt 
altına alarak, 
ekonomik faali-
yetlere resmiyet 
kazandırılması

Ruhsat dene-
timi yapılan iş 
yeri sayısı

1.372 
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Ruhsat denetimi 
yapılan toplam iş 
yeri sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi    
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BM HEDEFİ 8.5.
2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve 
üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe 
eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Mesleki ve teknik eğitime ilişkin konuların işgücü piyasası ihtiyaç analizleri 
ve iş dünyasının katkılarıyla geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.5.

Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak 
üzere çalışma çağındaki tüm ilçe 
sakinlerinin istihdama erişim imkan-
larının çoğaltılarak, toplumsal refa-
hın artırılması 

BM 8.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçe sakinlerinin istihdama 
erişimin imkanlarını çoğaltmaya yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik, ar-
ge, proje geliştirme,  istihdama erişim, iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim 

Firmaların insan kaynakları birimleri ile iş birliği içerisinde mesleki eğitimler organize 
edilerek, piyasanın taleplerine uygun becerilere sahip iş gücünün yetiştirilmesi 
sağlanmaktadır. Meslek edinecek adaylar eğitimler kapsamında mesleki tehlikeler, 
meslek şartları ve devamlılığı konusunda da bilgilendirilmektedir. 

Ayrıca karakter analizi, iletişim, kurumsal yaşam, çatışma çözümü ve iş psikolojisi 
gibi farklı konularda beceri eğitimleri verilmektedir.
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Danışmanlık

İş arayan adaylara özgeçmiş hazırlama ve iş arama teknikleri, mülakat teknikleri, 
kariyer koçluğu, çalışma hayatı ve türk iş hukuku hakkında danışmanlık hizmeti 
verilerek; iş arama süreçlerinde destek sağlanmaktadır. 

Üniversite ve lise öğrencileri için mentörlük programı yürütülmektedir. 

İstihdama Erişim

İş başvurusu yapan kişiler, firmaların ihtiyaç duydukları iş gücü niteliği gözetilerek; 
ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda uygun firmalara yönlendirilmekte ve 
işe alım süreçleri başlatılmaktadır. Kişiler 2021 yılı itibari ile online platformlar 
üzerinden de özgeçmişlerini paylaşarak, iş başvurusu yapabilmektedir. 

Ar-ge Faaliyetleri

İlçenin işgücü potansiyelinin sağlıklı şekilde tespit edilmesi ve iş piyasanın 
taleplerinin saptanması amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak; iş gücünün bilişsel ve teknolojik 
becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen ‘’Çok Amaçlı Bilişim Atölyesi’’ kurulmuştur. 

Proje Geliştirme

İlçede sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam 
edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik ilgili üst 
kuruluşlara proje başvuruları da yapılmaktadır. Bu kapsamda son 5 yılda 4 proje 
geliştirilmiştir. 

İş Geliştirme ve Girişimcilik

Akademisyenler ve uzmanlar aracılığıyla, proje döngüsü yönetimi, girişimcilik, 
tasarım odaklı düşünme ve pazarlama gibi farklı alanlarda eğitimler verilmektedir 
ve sosyal girişimcilik faaliyetleri desteklenmektedir. 

Ayrıca kooperatif ve benzeri girişimlerin kurulması; hukuksal, finansal ve teknik 
eğitimler, temel malzeme ve ekipman tedariği ve network desteği ile teşvik 
edilmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılında kadınların girişimciliğini desteklemeye 
yönelik olarak Hem-dem Kooperatifi kurulmuştur. (Detaylı bilgi için bakınız: Örnek 
Uygulama).
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

8.5 Dezavantajlı 
gruplar öncelikli 
olmak üzere ça-
lışma çağındaki 
tüm ilçe sakinle-
rinin istihdama 
erişim imkanları-
nın çoğaltılarak, 
toplumsal refa-
hın artırılması 

Ne eğitimde 
ne istihdam-
da olan genç 
oranı (15-29 
yaş)

%23
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sultanbeyli Genç-
lik Araştırmasında 
eğitim hayatına 
devam etmediğini  
ve çalışmadığını 
belirten genç 
sayısının araştırma 
örneklemine oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediye-
si- Gençlik 
Araştırması

İstihdama 
kazandırılan 
kişi oranı  

%6
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Kariyer Merkezi 
aracılığıyla istihdam 
edilen toplam kişi 
sayısının Kariyer 
Merkezine başvuru 
yapan işsiz sayısı-
na oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi 

Girişimciliği 
desteklenen 
kadın sayısı

31
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Hemdem Koope-
ratifi aracılığı ile 
girişimciliği destek-
lenen toplam kadın 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

158

BM 8.7. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında çocuk işçiliğinin en aza 
indirgenmesine yönelik olarak il düzeyinde İŞKUR ve SGK’ya bağlı olarak Çocuk 
İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulmuştur.

BM HEDEFİ 8.7.
Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona 
erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil 
çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını 
güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk 
işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri vasıtasıyla izleme çalışmalarının 
etkinleştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.7.

Çocuk işçiliğinin en aza indirgenmesi 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

8.7 Çocuk İşçi-
liğinin En Aza 
İndirgenmesi

Tespit edilen 
çocuk işçisi 
sayısı

Veri erişimi 
beklemede -

Tespit edilen 
toplam çocuk 
işçi sayısını ifade 
eder. 

Sultanbeyli 
Kaymakamlı-
ğı-İlçe Emniyet 
Müdürlüğü
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BM 8.9. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçede turizm ekonomisinin 
canlandırılmasına yönelik Aydos  Kalesi’ni turizme kazandırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Kalenin çevre düzenlemesi tamamlanarak 2021-2022 yılları arasında halka 
açılması planlanmaktadır. Son Devir Bizans ve Erken Osmanlı Dönemine ait olan, 
hem doğu hem de batı dünyası açısından önemli bir değer taşıyan Kale’nin ziyarete 
açılması ile Sultanbeyli uluslararası kültür turizmine açılmış olacaktır. İlçeye gelen 
yerli ve yabancı turist ziyaretlerinde önemli artış sağlanarak; yakın bir gelecekte 
bölge halkının ve bölge işletmelerinin ekonomik refah düzeylerinde kayda değer 
bir iyileşme sağlanması beklenmektedir.  

BM HEDEFİ 8.9.
2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden 
sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve 
uygulanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak 
ülkenin turizm kapasitesinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.9.

Aydos Kalesinin turizme kazandı-
rılarak, ilçede turizm ekonomisinin 
canlandırılması 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

8.9 Aydos Ka-
lesinin turizme 
kazandırılarak, 
ilçede turizm 
ekonomisinin 
canlandırılması

Aydos Kalesi 
Ziyaretçi 
Sayısı

Kale 2022 yılı 
içerisinde ziyare-
te açılacaktır. 

-

Aydos Kalesini 
ziyaret eden yerli 
ve yabancı top-
lam kişi sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 8.10. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçe halkının bankacılık 
hizmetlerine erişiminin artırılmasına yönelik bankalara destek sağlanmaktadır.  

Hastane, okul, üniversite, bankacılık hizmetleri gibi alanlarda özel hizmet 
kurumlarının ilçeye gelmesi, mekan bulunması, resmi süreçlerde destek 
olunmasıyla teşvik edilmekte, yapılan anlaşmalarla vatandaşların, hizmetlere 
erişim kolaylaştırılmaktadır. 

Bankacılık hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetim ile banka ve ilgili kurumlar 
arasında yapılan online tahsilat anlaşması kapsamında; vatandaşlara vergi vb. 
ödemelerini Banko Önü Tahsilat, İnternet Bankacılığı, Call Center, ATM/Para 
bankomat, Düzenli Ödeme Yöntemlerini kullanarak yapabilme imkanı sunulmuştur. 
Ayrıca bu tip ödeme yöntemi kullanan vatandaşlar taksit vb. ödeme kolaylıklarında 
da yararlanabilmektedir. 

BM HEDEFİ 8.10.
Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve 
artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 8 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Bankacılık sektörünün finansal aracılık faaliyetinin etkinliğinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 8.10.

İlçe halkının bankacılık hizmetlerine 
erişiminin artırılması 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef Değer 
(2030) Tanım Kaynak

8.10 İlçe halkının 
bankacılık hizmet-
lerine erişiminin 
artırılması

On Bin Kişi 
başına düşen 
ATM sayısı

3.52                
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Toplam ATM sayı-
sının toplam ilçe 
nüfusuna oranını 
ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi
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8.1. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

8.4.  No’lu hedef 8.2 No’lu Hedef Kapsamında Değerlendirilmiştir.

8.6. No’lu Hedef 8.5. No’lu Hedef Kapsamında Değerlendirilmiştir.

8.8. No’lu Hedef Kimseyi Geride Bırakma Başlığında ele alınmıştır. 

8.a. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

8.b. No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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Hem-dem Kooperatifi, kadınların ekonomik, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri 
kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların 
pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, 
girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, 
kişisel gelişimlerini güçlendirmek, böylece kendilerinin 
sosyal ve ekonomik menfaatlerini koruyarak sağlıklı ve 
gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefiyle 
kurulmuştur. Kooperatifte 2021 itibariyle 31 kadın aktif 
olarak çalışmaktadır. Bu kadınların yarısını mülteci 
kadınlar oluşturmaktadır.  

Kadınlar el işi ve yemek atölyelerinde üretim yaparken, 
aynı zamanda kendilerini mesleki ve sosyal açıdan 
geliştirme olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca kooperatif 
tarafından, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik 
eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Kooperatif 
aracılığıyla iş dünyasına adım atan kadınların, daha 
sonra kendi işlerini kurmaları teşvik edilmektedir. 

HEM-DEM
Kooperatifi

ÖRNEK
UYGULAMA
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Kariyer Merkezi Faaliyetleri
Mültecilerin ilçeye uyumunun artırılması ve geçimini sürdürebilmesi amacıyla 
oluşturulan Kariyer Merkezi’nde ekonomik hayata katılımı destekleyici faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan faaliyetler ile işgücü ihtiyacı olan işletmeler ile iş arayan mültecileri bir 
araya getirmek, Sultanbeyli’de bulunan mültecilere ait kayıt dışı işletmelerin kayıtlı 
hale getirilerek ruhsatlandırmak ve tamamen yasal statüye kavuşturmak, kayıt 
dışı olarak çalışan mülteciler için işveren adına çalışma izni başvurusu yapmak, 
kayıtlı ve yasal statüde çalışmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında CV Hazırlama, İş Arama Teknikleri; 
Mülakat Desteği; Çalışan Hakları ve İş Hukuku; Türkiye’de Çalışma Hayatı ve  
Meslek Danışmanlığı verilmektedir. 

Aynı zamanda, mülteci bireylere mesleki beceri kazandırılmasına yönelik atölyeler 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda dikiş, inşaat (Sıvacılık, Seramik, Dış Cephe ve 
Mantolama), gastronomi, hasta ve yaşlı bakımı, bilgisayar, grafik tasarım, kuaförlük 
kursları verilmektedir. 

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer
(2030)

Tanım Kaynak

Ruhsatlandırılan 
Yabancı İş Yeri 
Sayısı  

204
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Ruhsatlandırma 
işlemi tamamlanan 
yabancı iş yeri sayısı-
nı ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

İş ve meslek da-
nışmanlığı verilen 
mülteci sayısı     

462
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

İş ve meslek danış-
manlığı hizmeti alan 
toplam mülteci sayı-
sını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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Mülteci bireylere dikiş, 
inşaat (Sıvacılık, Seramik, 
Dış Cephe ve Mantolama), 

gastronomi, hasta ve 
yaşlı bakımı, bilgisayar, 

grafik tasarım, kuaförlük 
kursları verilmektedir.”

“
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SKA 9
Sanayi, Yenilikçilik 
ve Altyapı
Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir sanayileşmenin 
desteklenmesi ve yenilikçiliğin 
güçlendirilmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi (Fen İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü), Türk Telekom.   
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Mevcut Durum 
Bir bölgede sanayi’nin gelişimi, yeterli alt yapı olanaklarının sağlanması, uygun 
iş gücünün varlığı, yeterli düzeyde ulaşım-lojistik olanakları ve gelişmiş, güncel 
teknoloji kullanımı ile sağlanır. 

Sultanbeyli’de orta ve küçük ölçekli işletmeler çoğunluktadır. İşletmelerin sektörel 
dağılımına bakıldığında; inşaat, tekstil ve hizmet sektörleri yoğunluktadır. İş 
yerlerinin %11’i imalat yapmaktadır. Bu işletmelerin büyümesine yönelik yapılacak 
destekler, ilçenin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. 

Pandemi döneminin etkisiyle artan e-ticaret alışverişleri, ilçedeki küçük-orta ölçekli 
işletmelerin e-ticarete geçişlerini, ekonomik sürdürülebilirlik açısından zorunlu 
kılmıştır. İş yeri sahiplerine dijital okur-yazarlık eğitimlerinin verilmesi ve e-ticaret 
konusunda maddi ve lojistik teşvik sağlanması, ilçenin ekonomisini iyileştirecektir. 

Pandemi sürecinin ilk 3 ayında44 ilçedeki işletmelerin %43’ü ekonomik desteklerden 
herhangi birisinden yararlanmıştır45. Bu destekler, vakıf veya özel bankalardan kredi 
desteği, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından iş yeri sahiplerine 
çalışanlarının maaşlarını daha rahat ödeyebilmeleri için verilen kısa çalışma 
ödeneği ve T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lere verilen destekleri içermektedir. İlçede 
faaliyet  gösteren kurumlar, ekonomik desteklere online başvuru süreçlerinde 
işletmeleri desteklemişlerdir46. 

İlçe, TEM Otoyolu güzergahında bulunması ve Sabiha Gökçen Havaalanına 
yakınlığıyla, lojistik açıdan  avantajlı bir konumdadır. Buna karşın, ilçede raylı 
ulaşım sistemi henüz bulunmasa da, metro inşaatı yapım aşamasındadır. İlçeye 
2024 yılı itibarıyla gelmesi planlanan metro hattının, ilçeye yatırımcıların çekilmesi, 
gayrimenkullerin değerinin yükselmesi, şehir içi hareketlilik oranının artması gibi 
etkilerinin olacağı ve ilçenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracağı öngörülmektedir. 

İlçedeki hanelerin %75’inde Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wİ-Fİ) bulunmaktadır47. İlçenin 
internet altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir.

44 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 
2020 tarihi baz alınmıştır. https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-turkiyede-ilk-koronavirus-vakasinin-goruldugunu-
acikladi/1761466 
45 Bu veri, 2020 yılı Mayıs ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 404 iş yeri  ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli İlçesi İş Yerleri 
COVID-19 Etki Araştırması’’ndan alınmıştır.
46 Bu bilgi, 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli Belediyesi COVID-19 Dış Paydaş Etki Mülakatları’’ndan 
alınmıştır. 
47 Bu veri 2021 yılı Haziran ayında Sultanbeyli Belediyesi tarafından 3047 genç ile gerçekleştirilen ‘’Sultanbeyli’de Gençlik 
Araştırması’’ndan alınmıştır.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 9 alanında ilçeyi ‘’51’’ puan  ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 63 puan ile 
‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 9 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için Veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de sanayi 
ve/veya ticaretin 
gelişmesine ve ilçenin 
ekonomik olarak 
güçlenmesine yönelik 
etkili çalışmalar 
yapılmaktadır.

Sultanbeyli’de 
teknolojik (telefon, 
internet vb.) alt yapı 
yeterlidir.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%51

%42

%74

%72

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

51
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

63
PUAN

GELİŞMİŞ
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 9.3.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer 
işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin 
ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 9 HEDEFLER/POLİTİKALAR
KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 9.3.

KOBİ’lerin ve girişimcilerin finans-
man kaynaklarına erişiminin artırıl-
ması için bilgilendirme ve yönlendir-
melerin yapılması 

BM 9.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında işletmelerin finansman 
kaynaklarına erişiminin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve destek hizmetleri 
verilmektedir. 

Özellikle pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerine 
destek olunması amacıyla merkezi hükümet tarafından verilen destekler 
konusunda iş yeri sahipleri sosyal medya kanalları ve kurumsal web siteleri 
üzerinden bilgilendirilmiştir. Kurulması planlanan Dijital Dönüşüm Portalı’nda 
bilgilendirme ve yönlendirmeler daha sistematik hale getirilecektir. 

Dijital becerilerinin yetersiz olması dolayısıyla e-devlet gibi online platformlardan 
yardım ya da kredi başvuruları yapmada sıkıntı yaşayan iş yeri sahiplerinin online 
başvuru işlemleri, kamu kurumları veya STK yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

9.3 KOBİ’lerin 
ve girişimcilerin 
finansman kay-
naklarına erişi-
minin artırılması 
için bilgilendirme 
ve yönlendirme-
lerin yapılması

Dijital Dönü-
şüm Porta-
lı’nda payla-
şılan duyuru 
sayısı

Dijital Dönü-
şüm ve Yetkin-
lik Geliştirme 
Merkezinin 
2022 yılı içeri-
sinde açılması 
planlanmakta-
dır. 

-

Dijital Dönüşüm 
Portalı üzerin-
den KOBİ’lere 
yönelik payla-
şılan toplam 
duyuru sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi-Di-
jital Dönüşüm 
Projesi
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BM HEDEFİ 9.c.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına 
kadar en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine 
erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 9 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Genişbant internet erişim altyapılarının ülke çapında yaygınlaştırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 9.3.

İlçe genelinde sorunsuz ve kesinti-
siz olarak internet erişiminin sağ-
lanması 

BM 9.c. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında hanelerin sorunsuz ve 
kesintisiz olarak internet erişiminin sağlanmasına yönelik telekomünikasyon 
şirketleri tarafından internet altyapısını kurma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, vatandaşların haneleri dışında internete erişimlerinin sağlanması için 
sosyal tesis, kıraathane ve çay ocakları gibi kamusal alanlar ile toplu taşıma 
araçlarında ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sunulmaktadır.

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

9-c İlçe genelin-
de sorunsuz ve 
kesintisiz olarak 
internet erişimi-
nin sağlanması

Geniş Bant 
İnternet Alt 
Yapı Uzun-
luğu

Veri erişimi 
beklemede -

İnternet alt yapı 
kazı çalışma-
larının yapıldığı 
toplam me-
safenin uzun-
luğunu ifade 
eder. 

Türk Telekom 

Wİ-Fİ bağlan-
tısı bulunan 
hane oranı

75%
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Kablosuz 
internet bağ-
lantısı bulunan 
hane sayısının 
toplam hane 
sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Genç-
lik Araştırması
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9.1. No.’lu hedef 11.2 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

9.2. No.’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

9.4. No.’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

9.5. No.’lu hedef 17.18 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

9.a. No.’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

9.b. No.’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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SKA 10
Eşitsizliklerin 
Azaltılması
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin 
azaltılması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler 
Merkezi Müdürlüğü), Sultanbeyli Belediyesi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü), 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 
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Mevcut Durum 
Eşitsizlik, bir kişinin ya da bir grup insanın yaş, cinsiyet, engellilik durumu, ırk, 
etnik köken, din, ekonomik ya da başka bir statü nedeniyle ayrımcılığa maruz 
kalması, sosyal ya da ekonomik olarak dışlanması halidir. 

Sultanbeyli, İstanbul’a ‘’tutunamayan’’ların sığındığı ve şehre yeni gelmiş 
kesimlerin ise İstanbul’da kalabilmek için ilk tercih ettiği yerlerden biridir.  İlçede 
geleneksel yaşam tarzının hâlâ devam ediyor olması, komşuluk ilişkilerinin güçlü 
olması, dayanışma kültürünün yaygın olması, kira ücretlerinin düşük olması gibi 
etmenler sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kesimler için ilçeyi cazip kılmaktadır. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik yetersizlikler kentin yarattığı fırsat ve hizmetlere 
erişimi sınırlayarak birbirini beslemekte ve ilçe halkının dezavantajlı konumunu 
pekiştirmektedir. Gelir düzeyi düşük olan aileler, hayatını idame ettirmek ve karnını 
doyurmak temelinde düşündüğünden; hayatın akışı içinde eğitim ve sağlık gibi 
alanlar ihmal edilebilmektedir. Bu durum örneğin yetersiz beslenmeden kaynaklı 
gelişim bozukluğu, kronik hastalıklar vb. sağlık sorunlarının oluşmasına yol 
açmaktadır.  Bu nedenle SKA 10, ancak diğer SKA’larla ilişkili olarak ele alınabilir. 

İlçe halkının %2,6’sını engeli olan bireyler oluşturmaktadır. İlçede yaşayan engelli 
olan bireylerin %80’i ilçede yaşamaktan memnundur. Engeli olan bireyler en 
temel ihtiyaçlarını ise ‘’yasal haklar konusunda bilgilendirme yapılması’’, ‘’sosyal 
aktivitelerin düzenlenmesi’’ ve ‘’psikolojik destek verilmesi’’ şeklinde sıralamışlardır.     

2022 yılında açılması planlanan ‘’Engelsiz Yaşam Merkezi’’, engeli olan bireylerin 
psiko-sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek; aynı zamanda engeli olan 
bireylerin yakınlarının sosyal hayata katılımlarını artıracaktır. 

İlçede ikamet eden yaşlı nüfus oranı %3,6’dır. Türkiye’de bu oran, %9,5’tir48. Bu 
istatistikler, Sultanbeyli’nin ülke geneline göre daha dinamik bir nüfus yapısına 
sahip olduğunu göstermektedir.  Ancak ilçenin toplam nüfusu içindeki yaşlı 
nüfus payı düşük bir hızda her geçen yıl artmaktadır. Bu durum yaşlılara yönelik 
hizmetlerin geliştirilmesi ihtiyacını da doğurmaktadır. Özellikle pandemi sürecinin 
yaşlı nüfus üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, bu ihtiyacı daha görünür 
kılmıştır. 

Sultanbeyli ilçesi 2012 yılından bu yana, İstanbul’a gelen Suriyeli mültecilerin 
yaşamlarını sürdürmek için tercih ettiği ilçeler arasında yer almıştır. 2020 Aralık 
ayı itibarıyla bu sayı 22.000’e ulaşmıştır. Ayrıca sırasıyla Irak, Afganistan ve 
Filistin uyruklu olmak üzere Suriye dışında farklı ülkelerden ilçeye 3.000 mülteci 
nüfus göç etmiştir.

48 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından yayımlanan 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yararlanılmıştır. 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

174

2014 yılının sonunda, mülteci nüfusunun sağlık, eğitim, sosyal uyum, koruma 
gibi alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Mülteciler Toplum Merkezi 
kurulmuştur. Bu sayede mülteci nüfus etkin şekilde hizmet almaya başlamıştır. 

2019 yılında yapılan Sultanbeyli’de Yaşayan Suriyeli Mülteciler ve Yerel Halk 
Arasındaki Sosyal Uyum Düzeyinin Tespiti Araştırması’nın bulgularına göre; yerel 
halkın %74’ü mültecilerle ortak etkinliklere katılmayı tercih etmeyeceğini; %72’si 
ise mültecilerle komşuluk ilişkilerini geliştirmeye istekli olmadığını belirtmiştir. 

Mülteci nüfus konusunda halk arasında yayılan ve olumsuz yargılara yol açan 
söylemlerin azaltılması ve sosyal uyum düzeyinin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 10 alanında ilçeyi ‘’57’’ puan  ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 66 puan ile 
‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 10 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür.   
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de 
engelliler temel 
hizmetlere rahatlıkla 
erişebilmektedir.

Sultanbeyli’de 
mülteciler ilçe halkı 
ile uyum içinde 
yaşamaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%71

%49

%78

%87

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

57
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

66
PUAN

GELİŞMİŞ
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BM 10.2 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında kırılgan gruplardan olan 
engeli olan bireyler ve yaşlıların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesine 
yönelik maddi ve sosyal destekler sağlanmaktadır. 

Ağır engeli olan bireylerin bakım veren yakınlarına aylık olarak bakım parası 
verilmektedir.  Buna ek olarak, inşaatı tamamlanan ve 2022 yılı içinde faaliyete 
geçmesi planlanan ‘’Engelsiz Yaşam Merkezi’’nde engeli olan bireyler hidroterapi, 
duyu bütünleme, uzay terapisi, fizyoterapi, hipoterapi, dil ve konuşma 
terapisi, teknoterapi, pedagog hizmeti, psikolog hizmeti gibi hizmetlerden 
faydalanabilecektir.  

65 yaş üstü kimsesiz ve muhtaç yaşlılara yönelik ‘’Şefkat Eli’’ ve ‘’Sultanbeyli 
Yaşlılarına Sahip Çıkıyor’’ projeleri geliştirilmiştir.  Projeler kapsamında sosyal, 
kültürel faaliyetler ile ev temizliği, kişisel bakım, sağlık kontrolü ve psikolojik 
destek hizmetleri verilerek; sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan 
muhtaç yaşlı kişilerin, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması, sosyal ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve devam ettirilmesine katkı sağlanmaktadır.  

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 10.2.
2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya 
da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik 
ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 10 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda fırsat eşitliğinin 
güçlendirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 10.2.

Engeli olan bireylerin ve yaşlıların 
sosyal ve ekonomik olarak güçlen-
dirilmesi  
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

10.2 Engeli olan 
bireylerin ve yaş-
lıların sosyal ve 
ekonomik olarak 
güçlendirilmesi 

Maddi des-
tek sağla-
nan engelli 
oranı

52%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Maddi desteklerin 
herhangi birinden 
yararlanan (Engelli 
aylığı, muhtaç aylığı, 
evde bakım ücreti) 
engeli olan birey sa-
yısının toplam engeli 
olan birey sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- 
Sultanbeyli 
Özel Ge-
reksinimli 
Bireyler 
Araştırması   

Engelsiz 
Yaşam 
Merkezin-
den hiz-
met alan 
birey sayısı 
(adet)

Engelsiz 
Yaşam Mer-
kezi 2022 
yılı içerisin-
de faaliyete 
geçecektir.

-

Engelsiz Yaşam 
Merkezinde verilen 
hizmetlerden her-
hangi birisinden 
yararlanan toplam 
engeli olan birey ve 
engeli yakını sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi     

Kimsesiz 
ve muhtaç 
yaşlılara 
sağlanan 
destek 
sıklığı

İki haftada 
bir

Haftada 
bir

‘’Şefkat Eli’’ ve 
‘’Sultanbeyli Yaşlıla-
rına Sahip Çıkıyor’’ 
projeleri kapsamın-
da kimsesiz, yalnız 
yaşayan, yakını olup 
da ilgilenmeyen ve 
muhtaç 65 yaş üstü 
yaşlılara sağlanan 
sosyal veya eko-
nomik desteklerin 
sıklığını ifade eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlı-
ğı- SYDV 

Destek 
sağlanan 
kimsesiz 
ve muhtaç 
yaşlı sayısı 

700 2000

‘’Şefkat Eli’’ ve 
‘’Sultanbeyli Yaşlıla-
rına Sahip Çıkıyor’’ 
projeleri kapsamında 
destek sağlanan 
kimsesiz, yalnız 
yaşayan, yakını olup 
da ilgilenmeyen ve 
muhtaç 65 yaş üstü 
yaşlı sayısının ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Kaymakamlı-
ğı- SYDV 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

178

BM 10.3 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında insan haklarına dayalı hizmet 
politikalarının geliştirilmesine yönelik Avrupa Konseyi’nin 12 yerel iyi yönetişim 
ilkesini kurumsallaştırmayı amaçlayan ‘’Belediye Entegre İyi Yönetişim Model 
Projesi’’ geliştirilmiştir.

Proje ile, karar alma, kaynak kullanımı, hizmet sunma süreçleri insan hakları, kadınlar, 
çocuklar, engelliler ve başkalarının hakları gözetilerek yeniden düzenlenecek ve 
düzenli izleme yapılacaktır. 

BM HEDEFİ 10.3.
Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması 
ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi 
yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 10 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Yerel yönetimlerin hizmet sunumunda kırılgan gruplara ilişkin proje 
sayısının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 10.3.

İnsan haklarına dayalı hizmet politi-
kalarının geliştirilmesi  

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut
Değer
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

10.3 İnsan 
haklarına dayalı 
hizmet politika-
larının geliştiril-
mesi

İnsan hakları 
perspektifini 
iş süreçleri-
ne uygulama 
oranı (%)

Ön çalışma-
lar yapılmak-
tadır. 

100%

İlçe Belediyesi 
iş süreçlerinin 
insan hakları 
perspektifiyle 
uyumlaştırılması-
nı ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediye-
si- ‘’Belediye 
Entegre İyi Yö-
netişim Model 
Projesi’’
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10.1 No’lu hedef 1.2, 1.3 ve 8.5 No’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir. 

10.4 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

10.5 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

10.6 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

10.7 No’lu hedef Kimseyi Geride Bırakma başlıklarında ele alınmıştır. 

10.a No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

10.b No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

10.c No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ile 
birlikte önce Türkiye’nin sınır illerine daha 
sonra da İstanbul’a büyük bir mülteci göçü 
gerçekleşmiştir. 

Sultanbeyli 2014 yılı itibariyle yoğun bir mülteci 
göçü almıştır. Bugün ilçede yaşayan mülteci 
sayısı 25.000’e ulaşmıştır. (İlçe nüfusunun 
%7’si) 

İlçede yaşayan mültecilerin temel ihtiyaçlarına 
çözüm bulmak amacıyla 2014 yılında ulusal 
ve uluslararası işbirlikleri ile Mülteciler Toplum 
Merkezi açılmıştır.

Bu kapsamda mültecilerin öncelikle eğitim, 
sağlık, insani yardım, gıda temini alanlarında 
ihtiyaçları karşılanmıştır. Yıllar içinde kapasitesi 
artan merkez temel ihtiyaçların yanı sıra 
mülteciler ve yerel halk arasındaki sosyal 
uyumun geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

Mülteciler
Toplum Merkezi 

ÖRNEK
UYGULAMA
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yapmaya başlamıştır. Böylece, bütüncül bir 
yapı içinde gerçekleştirilen faaliyetler, göç 
yönetişiminde etkin bir model ortaya konmasını 
sağlamıştır.

Günümüzde Mülteciler Toplum Merkezi 7 
katlı bir binada, 100’ün üzerinde çalışanıyla 
ihtiyaç odaklı projeler geliştirerek alınan 
fonlarla eğitim, sağlık, koruma, psikososyal 
destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve dil 
gibi neredeyse insana dokunan tüm alanlarda 
mültecilere yönelik hizmet vermeye devam 
etmektedir.
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KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA
Sosyal uyum etkili bir göç yönetimi politikasının önemli bir parçasıdır. Sultanbeyli’de 
yaşayan yerel halk ve mültecilerin temel insan hakları perspektifinde sosyokültürel 
yönlerinin güçlendirilmesiyle ön yargılardan arınarak; uyum içerisinde yaşamalarını 
sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak üzere sosyal uyum faaliyetleri 
yürütülmektedir. Sosyal uyumun, tek başına bir amaç olarak değil, bütüncül 
olarak hayatın olağan akışı içinde ele alınması yönünde çalışmalara da öncelik 
verilmektedir.  

Bu kapsamda yerel halk ve mültecilerin birlikte katıldığı gezi faaliyetleri, sportif 
etkinlikler, çocuk-kadın çalışmaları ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Aynı zamanda sosyal uyum konusunda kamu kurumlarının farkındalığının 
artırılması amacıyla bu kurumlarda çalışan personellere bilinçlendirme eğitimleri 
verilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında online olarak ‘’Sığınmacılara Yönelik 
Kamusal Algının Hak Temelli Dönüşümü: Sultanbeyli İlçesi Kilit Aktör Seminerleri” 
gerçekleştirilmiştir. ( 25 katılımcı) 

Çocuk Dostu Alan Uygulaması 
Çocuk Dostu Alan, Mülteciler Toplum Merkezi’nde verilen herhangi bir hizmetten 
yararlanmak isteyen mülteci ebeveynlerin çocuklarını (3-10 yaş) güvenli bir ortama 
emanet etmelerini sağlayarak, onların verilen hizmetlerden en verimli şekilde 
faydalanmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bununla birlikte; belirli 
gün ve haftalarda konuya uygun etkinlikler yapılarak çocukların sosyalleşmesine 
de katkı sağlanmakta ve farkındalıkları geliştirilmektedir. 
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Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

Sosyal Uyum 
etkinliklerine 
yerel  katılım-
cı oranı 

38%
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sosyal Uyum etkinliklerine 
katılan yerel halktan kişi 
sayısının etkinliklere katılan 
toplam kişi sayısına oranını 
ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Çocuk dostu 
alan hizme-
tinden yarar-
lanan anne 
oranı

%2
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Çocuk dostu alan hizmetin-
den yararlanan anne sayısının 
Mülteciler Toplum Merkezi’n-
den hizmet alan anne sayısı-
na oranını  ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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”

“Belirli gün ve haftalarda 
konuya uygun etkinlikler 
yapılarak çocukların 
sosyalleşmesine 
katkı sağlanmakta 
ve farkındalıkları 
geliştirilmektedir. 
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SKA 11
Sürdürülebilir 
Şehirler ve 
Topluluklar
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve 
sürdürülebilir kılınması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (Tapu Müdürlüğü, Kadastro Birimi), Sultanbeyli Belediyesi (Fen 
İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü,). 
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Mevcut Durum 
Sürdürülebilir şehir, değişikliklere adapte olma kapasitesi yüksek, ani veya 
beklenen tüm tehlikelere karşı planlı hareket ederek, etkili müdahale stratejileri 
geliştirebilen şehirdir. Sürdürülebilir şehirlerin sosyal, ekonomik vb. birçok alanda 
kentsel dayanıklılığı fazladır. 

Sultanbeyli ilçesinde 38.233 bina (yaklaşık 80.000 hane) bulunmaktadır. Bu 
konutların önemli bir bölümü, göç eden insanların kendileri tarafından, kentsel 
planlama çalışmalarından önce yapıldığından; konutların afete karşı dayanıklılığının 
tespit edilip; kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. 

İlçede konut sahiplik oranı yüksek olup, kiracı oranı düşüktür49. İlçede mahalle 
kültürünün ve göçün etkisiyle, müstakil evler ya da birkaç katlı apartmanlar 
yaygınken, son yıllarda siteleşmenin başladığı gözlenmektedir. Bu durum refah 
düzeyi yüksek kesimleri ilçenin belirli bölgelerine çekmeye başlamıştır.

İlçede 58 park ve 2 mesire yeri bulunmaktadır. Parklardan bir tanesi 0-3 yaş 
grubunun gelişimine uygun olarak tasarlanmıştır. Hali hazırda yapılmakta olan 
parklarda da 0-3 yaş grubuna özel alanlar oluşturulmaktadır. (Sultanbeyli 
Belediyesi 2017-2020 yıllarında uygulamış olduğu Sultanbeyli95 Projesi 
kapsamında 0-3 yaşa özel yaptığı parkın ardından, yeni yapılacak tüm parklara 
0-3 yaşa özel alanlar oluşturulmasına karar vermiştir.) Park, mesire alanı ya da 
millet bahçesi gibi rekreasyon alanlarının ilçe genelinde yaygınlaştırılması, hava 
kirliliğini azaltacak ve özellikle genç nüfusa dinlemeleri ve eğlenmeleri için ilçe 
içinde ortam sağlayacaktır. 

İlçenin merkezi noktalarından biri olan Sultanbeyli Göleti ve çevresi 2012-2014 
yılları arasında temizlenmiş ve projelendirilerek, ilçenin en büyük parkı olan gölet 
parkı kamuya açılmıştır. 140 dönümden meydana gelen park alanı içerisinde 55 
bin metrekarelik yeşil alan bulunmaktadır. 

İlçe sınırları içerisinde kalan tarihi Aydos Kalesi, ilçenin en önemli kültürel mirası 
konumundadır. Kale’nin arkeolojik kazı, projelendirme ve restorasyon çalışmaları 
tamamlanmış olup; 2022 senesi içerisinde ziyarete açılması planlanmaktadır. 
Aydos Kale’sinin turizme kazandırılmasının ilçenin ekonomisine katkı sunması 
beklenmektedir.

49
 Bu konuda en güncel veri 2013 yılında yapılan ‘’Sultanbeyli İlçesi Sosyal Doku Araştırması’’nda temin edilmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; ilçede hane sahipliği oranı %58’dir. 
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İlçedeki toplu ulaşım olanakları son 10 yıl içinde büyük bir gelişim göstermiştir. 
İstanbul içerisinde Sultanbeyli güzergahından geçen 27 otobüs hattı faaliyet 
göstermektedir.  Yılda ortalama 2860 sefer yapılmaktadır. Ayrıca metro hattının 
inşaat çalışmaları da sürmektedir. 2024 yıllında açılması planlanan metro hattının 
ilçeye gelmesiyle; Sultanbeyli’den, İstanbul’un en merkezi noktalarından biri 
olan Üsküdar’a metro ile erişilebilecek ve İstanbul’un en uzun raylı sistemi olan 
Marmaray’a da bağlantı sağlanacaktır. 

Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan kesimlerin kentsel erişebilirlik düzeyinin 
tespit edilmesi ve artırılması için kentsel planlamaların, bu kesimlerin ihtiyaçlarının 
gözetilerek yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, kentin yönetiminden 
sorumlu kurumların, insan hakları perspektifini içselleştirmesi önemlidir. 

Sultanbeyli Gölet Parkı
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İlçe halkı SKA 11 alanında ilçeyi ‘’54’’ puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 62 puan 
ile ‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 11 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

İlçe Algısı

İlçe içi ya da dışı 
ulaşım rahatça sağ-
lanmaktadır.

İlçede depreme da-
yanıklı , standartlara 
uygun ve ruhsatlı 
binaların inşa edilme-
sine yönelik yeterli 
düzeyde kentsel 
dönüşüm faaliyeti  
gerçekleştirilmektedir.

Sultanbeyli’de yeşil 
alan miktarı yeterlidir.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%71

%39

%53

%81

%58

%70

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

54
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

62
PUAN

GELİŞMİŞ
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BM 11.1 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında mevcut riskli yapıları 
dönüştürerek, herkesin dayanıklı ve güvenli konutlara erişimini sağlamaya 
yönelik yapı ruhsatlandırma, kentsel dönüşüm ve kira yardımı faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Yeni yapıların imar mevzuatı ve ilgili meri yönetmeliklere uygunluğu incelenerek 
bunlardan uygun olanların ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmaktadır. İlçede, 
ruhsatsız yapılaşmayı engellemek için arazi ekipleri yıl boyunca günlük olarak 
arazi takibi yapmaktadır. 

80’li ve 90’lı yıllarda hızlanan iç göçün etkisiyle Sultanbeyli’ye gelen yoğun 
nüfusun önemli bir kısmı, barınmak için evlerini herhangi bir mühendislik hizmeti 
almadan kendileri inşa etmişlerdir. Bu nedenle ilçenin yapı stoğunun kentsel 
dönüşümle yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eski yapılardan depreme karşı dayanıklı olmadığı ya da imar mevzuatına uygun 
olmadığı tespit edilenlere yıkım ruhsatı düzenlenerek, kentsel dönüşüm kapsamında 
yıkımı gerçekleştirilmektedir. Kentsel Dönüşüme giren bina sahiplerine bu süreçte 
kira yardımı yapılmaktadır.

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 11.1.
2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel 
hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve sosyal etkiler 
gözetilerek gerçekleştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.1.

Mevcut riskli yapıları dönüştürerek, 
herkesin dayanıklı ve güvenli konut-
lara erişiminin sağlanması  
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.1 Mevcut riskli 
yapıları dönüştü-
rerek, herkesin 
dayanıklı ve 
güvenli konut-
lara erişiminin 
sağlanması

Kentsel 
dönüşüme 
katılan bina 
oranı (‰)

‰ 2 
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

İmar mevzuatına 
uygun olmadığı 
veya afetlere karşı 
dayanıklı olmadığı 
tespit edildikten 
sonra kentsel dönü-
şüme giren bina 
sayısının toplam 
bina sayısına oranı-
nı ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi      
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BM HEDEFİ 11.2.
2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, 
engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin 
geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin 
güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin 
sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Güvenli ve erişebilir ulaşım bağlamında modlar arası entegrasyonun 
sağlandığı ulaşım çeşitliliğinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.2.

Kırılgan grupların ihtiyaçlarının gö-
zetilerek kaliteli ve güvenli bir ula-
şım için toplu taşıma olanaklarının 
güçlendirilmesi 

BM 11.2 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında kaliteli, güvenli ve erişilebilir 
ulaşım hizmetleri sağlamaya yönelik yaya ve araç yolları bakım onarım çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken görme engeli olan bireyler dikkate alınarak 
yol uyarıcı hissedilebilir zemin sistemi kullanılmaktadır. 

Ayrıca engeli olan bireylerin konforlu hareket etmesini sağlamak amacıyla ilçe 
genelinde engelli otoparklarının yol çizgileri, okullardaki spor sahası ve sıra 
çizgilerini boyama işlemi yapılmaktadır. Trafik sinyalizasyon hizmetleri yürütülerek; 
engeli olan bireyler ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığı olan yayalar başta olmak 
üzere yaya ulaşılabilirliği ve güvenliği en yüksek şekilde sağlanmaktadır. 

İlçe halkının erişebilirliğinin artırılması amacıyla talepler ve ihtiyaçlar gözetilerek 
kara yolu ulaşımı hizmetleri genişletilmektedir. Bu kapsamda otobüs ve minibüs 
hatlarının sayısı ve sıklığı artırılmaktadır. Ayrıca şehir içi toplu ulaşım konforunu, 
hızını artırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Metro inşaatı çalışmaları 
sürmektedir.
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.2 Kırılgan 
grupların ihtiyaç-
larının gözetile-
rek kaliteli ve gü-
venli bir ulaşım 
için toplu taşıma 
olanaklarının 
güçlendirilmesi 

Metro inşaatı-
nın tamamlan-
ma oranı (%)

26% 100%

Çekmeköy-Sancakte-
pe-Sultanbeyli met-
ro hattının inşaatı 
tamamlanan bölümü-
nün tüm hat uzun-
luğuna oranını ifade 
eder.(Metro inşaatının 
tamamlanma oranı; 
metro çalışmaları-
na dair 10.08.2021 
tarihinde yapılan 
açıklama baz alınarak 
hesaplanmıştır.) 

İstanbul 
Büyükşe-
hir Beledi-
yesi 

Kaldırım ve 
yaya yolların 
özel gereksini-
mi olan birey-
lerin ihtiyaç-
larına uygun 
olduğunu 
düşünenlerin 
oranı (%)

68%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

 ‘’Kaldırım ve yaya 
yolları engelime uy-
gun dizayn edilmiştir’’ 
yargısına katılan özel 
gereksinimli birey 
sayısının, toplam özel 
gereksinimli birey 
sayısına oranını ifade 
eder.

Sultanbey-
li Belediye-
si- Sultan-
beyli Özel 
Gereksi-
nimli Birey-
ler Araştır-
ması

Toplu ulaşım 
olanaklarından 
memnuniyet 
oranı (%)

67%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

15-29 yaş gençlerin 
toplu ulaşım olanak-
larından ortalama 
memnuniyet düzeyini 
ifade eder. 

Sultanbey-
li Belediye-
si- Gençlik 
Araştır-
ması 
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BM 11.3 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında sürdürülebilir kentsel gelişimi 
desteklemeye yönelik imar planlarının yeniden düzenlenmesi ve tapu dağıtım 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

İlçede, hızlı göç ve plansız kentleşmenin etkisiyle yakın zamana kadar devam 
eden bir mülkiyet sorunu ortaya çıkmıştır. 

Mülkiyet sorununun çözülmesine yönelik öncelikle yerel yönetim ve merkezi 
yönetim işbirliği içerisinde ilgili mevzuatta düzenleme yapılmıştır. Akabinde, 
ilçe halkının tapu işlemlerini hızlıca yürütmesi amacıyla Mülkiyet Ofisi açılmıştır. 
Böylece, uzun yıllardan beri tapusunu almayı bekleyen doğrudan 40 bin, dolaylı 
200 bin kadar vatandaşın tapu alım işlemlerinin önü açılmıştır.  (Daha detaylı bilgi 
için bakınız: Örnek Uygulama- Mülkiyet Ofisi).

BM HEDEFİ 11.3.
2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin 
geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin 
planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kentlerin, yerleşim alanlarının kamusal alan ve hizmetlerin  herkes için 
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir  olması ve kırılgan grupların 
ihtiyaçları gözetilerek planların  hazırlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.3.

İlçe halkının ihtiyaçları doğrultusun-
da imar planlarının yeniden düzen-
lenerek; sürdürülebilir kentsel geli-
şimin desteklenmesi 
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BM HEDEFİ 11.4.
Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının 
artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Tarihi ve doğal değerler ve kültürel miras korunmasına yönelik olarak 
restorasyon ve tescilli yapılara ilişkin mevzuatta yer alan süreçlerin 
netleştirilmesi ve zaman kayıplarının azaltılması.

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.4.

Tarihi Aydos kalesinin restorasyon 
çalışmalarının tamamlanarak, Sul-
tanbeyli’nin kültürel mirasının ko-
runması ve tanıtılması

BM 11.4 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında Sultanbeyli’nin kültürel 
mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik 11-13. yüzyıllara tarihlendirilen Aydos 
Kalesi’nin arkeolojik kazı, projelendirme ve restorasyon uygulaması yapılmıştır.  
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci 
derece doğal ve arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen “Aydos Kalıntıları” ortaya 
çıkarılarak; Son Devir Bizans ve Erken Osmanlı Dönemine ait bulunan yeni eserler 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin eser çeşitliliğini zenginleştirmiştir. 

Kalenin turizme açılması, kent kimliğinin, halkın kent aidiyetinin ve tarih/kültür 
bilincinin oluşmasına katkı sağlayarak, bölgede önemli bir farkındalık yaratacaktır. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.4  Tarihi 
Aydos kalesinin 
restorasyon 
çalışmalarının 
tamamlanarak, 
Sultanbeyli’nin 
kültürel mirası-
nın korunması 
ve tanıtılması

Aydos Kale-
si’nin yerel-u-
lusal-uluslara-
rası düzeyde 
tanıtılmasına 
yönelik çalış-
maların ta-
mamlanma 
oranı (%)

20% 100%

“Aydos Kalesi’nin ta-
nıtılmasına yönelik şu 
faaliyetleri ifade eder: 
1. Sanat tarihi ve arke-
olojik kazı, sempozyum 
raporlarının, kazı alanının 
havadan fotoğraflarının 
ve ‘’İstanbul’a Açılan 
Kapı: AYDOS’’ belgesi-
nin yer aldığı dijital veri 
arşivin oluşturulması                                                       
2.Tanıtım materyallerinin 
hazırlanması ve dağıtıl-
ması (tanıtım videoları, 
kitapçık, broşür, hediye-
lik eşya vb.)  
3. Kale’nin ören yeri ola-
rak tanınması için gerekli 
işlemlerin yapılması   
4. Ziyaretçilerin arke-
olojik kazıları yerinde 
görerek öğrenmelerine 
imkan sağlanması  
5. Kale’nin ulusal-ulus-
lararası kültürel mirasın 
korunmasına yönelik 
network ağlarına dahil 
edilmesi “

Sultan-
beyli
Belediyesi
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BM 11.7 no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında mevcut yeşil alanların kalitesini 
artırmaya ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine 
çıkartmaya yönelik yeni park ve mesire alanları oluşturulmakta ve mevcut olanlar 
standartlara göre yeniden düzenlenmektedir. 

İlçede mevcutta 58 park, 2 mesire alanı bulunmaktadır. 2024 yılına kadar 15 parkın 
yapılması planlanmaktadır50. Standartlara uygun olarak ilçenin farklı noktalarında 
ikamet eden bireylerin 800 metre yürüme mesafesinde erişebilecekleri yeşil 
alanlar oluşturulması planlanmaktadır51.  

Mevcut yeşil alanların kentsel standartlar düzeyine çıkarılması amacıyla parklara 
spor aletleri konulmakta; estetik ve ergonomik özellikler dikkate alınarak kent 
mobilyaları yerleştirilmekte; otomatik sulama sistemi kurulmaktadır. Ayrıca çocuk 
parkları yapılırken veya onarılırken; farklı çocuk gelişim dönemlerine uygun oyun 
grupları tercih edilmektedir. 

50 Bu hedef değeri, 2020-2024 Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Planı’ndan alınmıştır. 
51 Mahmut Serhat Yenice, ‘’Kentsel Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik Ve Erişebilirlik Analizi; Burdur Örneği, Türkiye’’.  

BM HEDEFİ 11.7.
2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı 
ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence 
altına alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve diğer kırılgan grupların kamusal 
alan ve hizmetlere erişiminin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.7.

Mevcut yeşil alanların kalitesinin ar-
tırılması ve kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının kentsel standartlar 
düzeyine çıkartılması



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

197

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.7 Mevcut yeşil 
alanların kalitesinin 
artırılması ve kişi 
başına düşen yeşil 
alan miktarının 
kentsel standartlar 
düzeyine çıkartıl-
ması

Kişi başına dü-
şen yeşil alan 
miktarı

3,91 m²

Hedef de-
ğer daha 
sonra belir-
lenecek

İlçedeki yeşil alan 
miktarının toplam 
nüfusa oranını 
ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 11.a no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçe düzeyinde kalkınma 
hedeflerine erişimin sağlanmasına yönelik hizmet sağlayıcı kurumlardan 
temsilcilerin dahil olacağı Sultanbeyli Sürdürülebilir Kalkınma İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. 

Bu kurulun düzenli olarak toplanarak, gösterge değerlerindeki değişimi 
değerlendirmesi ve veriler doğrultusunda ortak kararlar alması planlanmaktadır. 

BM HEDEFİ 11.a.
Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki 
ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların 
desteklenmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Katılımcı ve etkili mekansal planlama süreçleri ile izleme,  değerlendirme 
ve denetleme faaliyetlerinin birlikte  geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.a.

Yerel sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerine erişimi artırmaya yönelik ku-
rumlararası çalışma kabiliyetinin 
güçlendirilmesi  

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.a Yerel sürdü-
rülebilir kalkın-
ma hedeflerine 
erişimi artırmaya 
yönelik kurum-
lararası çalışma 
kabiliyetinin 
güçlendirilmesi   

Sultanbeyli 
Sürdürülebilir 
Kalkınma İzleme 
ve Değerlendir-
me Kurulunun 
gerçekleştirdiği 
toplantı sayısı 
(adet)

Sultanbeyli 
Sürdürülebi-
lir Kalkınma 
İzleme ve 
Değerlendir-
me Kuru-
lu'nun 2022 
yılı içerisinde 
kurulması 
planlanmak-
tadır. 

-

VLR raporun-
da sunulan ilçe 
düzeyi gösterge 
hedef değerleri-
ne erişilmesine 
yönelik eylemlerin 
planlanması için 
ilçe düzeyinde 
oluşturulan kuru-
lun yaptığı toplam 
toplantı sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM HEDEFİ 11.b.
2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve 
afetlere karşı dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve 
uygulayan şehirlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde artırılması 
ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda 
bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 11 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının 
bir bütünlük içinde yürütülmesi ve afet yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 11.b.

Afet konusunda vatandaşın bilinci-
nin arttırılması ve gerekli fiziki im-
kanların temin ve tesis edilerek il-
çenin olası bir afete hazırlıklı hale 
getirilmesi    

BM 11.b no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında afet konusunda vatandaşın 
bilincini arttırmaya ve ilçeyi afete hazır hale getirmeye yönelik sivil  savunma ve 
bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Jeofizik uzmanlarının öngörüleri dikkate alınarak; beklenen Büyük İstanbul 
Depremine hazırlık çalışmaları kapsamında 2015 yılında Sultanbeyli Arama 
Kurtarma Timi (SAKUT) kurulmuştur. Arama kurtarma ekipmanlarının depolanması 
ve acil afet durumunda kullanılması düşünülen ‘’Afet Yönetim Merkezi’’ binasının 
tamamlanması ile birlikte ekibin çalışmaları hız kazanmıştır. Bu süreçte acil durum 
toplanma alanları ve tahliye güzergâhları belirleme çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca, deprem konusunda farkındalığın artırılması ve deprem sonrası ihtiyaçların 
karşılanması amacıyla 14 bin metrekare alan üzerine ‘’Deprem ve Afet Eğitim 
Parkı’’ kurulmuştur. Park içerisinde konteynerler, aşevi, kapalı restoran, erzak 
depoları, AFAD merkezi, revir ve müşahede odası bulunmaktadır. Merkezin 2022 
yılında hizmete hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.   
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

11.b Afet konusun-
da vatandaşın bi-
lincinin arttırılması 
ve gerekli fiziki 
imkanların temin 
ve tesis edilerek 
ilçenin olası bir 
afete hazırlıklı hale 
getirilmesi 

SAKUT tarafın-
dan gerçekleş-
tirilen tatbikat 
sayısı 

2
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sultanbeyli Arama 
Kurtarma Timi 
(SAKUT) tara-
fından beklenen 
büyük İstanbul 
depremine hazırlık 
amacıyla gerçek-
leştirilen toplam 
tatbikat sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Afet bilinçlendir-
me eğitimlerine 
katılan katılımcı 
sayısı

2477
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Afet bilinçlendir-
me eğitimlerine 
katılan toplam 
katılımcı sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

11.5. no’lu hedef 1.5 ve 11.b no’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir.

11.6. no’lu hedef 12.5 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

11.c. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

201

Sultanbeyli İlçesi iç göçle hızlı büyüyen 
bir ilçe olduğundan; ilçenin yakın zamana 
kadar en büyük sorunu mülkiyet sorunuydu.  
İlçe genelinde yaklaşık 900 hektar alanda 
mülkiyet sorunu bulunmaktaydı. Bu sorun, 
arazinin parasını ödeyerek almış ve arazide 
birçoğu ikamet eden arazinin fiili kullanıcıları 
ile arazinin tapu sahibi olan yatırımcılar 
olmak üzere çift başlı bir mülkiyet yapısından 
kaynaklanmaktaydı.  

Yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliği ile 
11.05.2018 tarihinde TBMM tarafından kabul 
edilen kanun maddesi ile Sultanbeyli ilçesindeki 
hisseli parsellerin mülkiyet sorunu teorik olarak 
çözülmüştür.

Mülkiyet sorununun çözümü sonrası 
vatandaşların tapulaşma sürecindeki tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için alanında uzman 
kişiler tarafından yönlendirme ve arabuluculuk 
hizmeti ile danışmanlık desteğinin verildiği fiziki 

Mülkiyet
Ofisi 

ÖRNEK
UYGULAMA



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

202

bir Mülkiyet Ofisi açılmıştır. Bu ofis, pratikte 
somut ve teknik çözümün bir parçası olarak 
kanun maddesinin uygulamasının yapılacağı 
mekan olarak tanımlanmıştır. Vatandaşların 
rahatlıkla erişim sağlayabilmesi için ofis, 
ilçede hizmet veren belediye ve kaymakamlık 
binalarına yürüme mesafesinde kurulmuştur.

İlçe sakinlerinin ayrıca tapu işlemleri 
konusunda merak ettiği tüm bilgilere 
ulaşabileceği ‘’mulkiyetsureci.com’’ web sitesi 
bulunmaktadır.  

Mülkiyet probleminin çözümü, vatandaşların 
mülkleri üzerindeki hak kısıtlılığını ortadan 
kaldırdığı gibi imar uygulama planlarının 
bölgeye uygulanmasının önündeki engelleri de 
kaldırarak; kentsel dönüşümün önünü açmıştır.
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Aydos Kalesi, Aydos dağı ve ormanları 
içerisinde(1700ha), Sultanbeyli İlçesi 
sınırlarındaki orman alanında yer almaktadır.  
XI. ve XIII. yüzyıllara tarihlendirilen kalenin 
bulunduğu alan (yaklaşık 2.6ha) hem 1. derece 
arkeolojik sit hem de doğal sit alanıdır.

Türkiye’de tarihi eserlerin bakımı ve onarımında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu ve yetkilidir. 
Bakanlık programına göre bütçe planlaması 
çerçevesinde tarihi eserleri koruma altında 
almaktadır. 

Valiliklerde ise tarihi mirasın korunması için 
ayrılmış, belediye bütçelerinden kesintilerle 
oluşturulan ayrı bir fon bulunmaktadır. 

Aydos Kalesi ormanlık alan içerisinde yer 
aldığından; çakışan alan statüsüne girmektedir. 
Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı da 
Kale’nin turizme kazandırılmasında yetkili 
kurumlardan biridir. 

Aydos Kalesinin Turizme 
Kazandırılması Projesi

ÖRNEK
UYGULAMA
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Sultanbeyli Belediyesi, Aydos Kalesi’nin 
turizme kazandırılması için tüm ilgili kurumlarla 
görüşerek; arkeolojik kazı, projelendirme, 
restorasyon uygulaması ve çevre 
düzenlemesini kapsayan çok ortaklı bir projenin 
başlatılmasını sağlamıştır. 

Proje, Sultanbeyli Belediyesi’nin 
yürütücülüğünde; İstanbul Valiliği, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın işbirliği ile halen yürütülmektedir.



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

205

SKA 12 
Sorumlu Üretim 
ve Tüketim
Sürdürülebilir tüketim ve üretim 
kalıplarının güvence altına alınması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü) , Sultanbeyli 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
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Mevcut Durum 
Sürdürülebilir tüketim ve üretim, doğal kaynaklara olabildiğince az zarar veren, 
atık oluşumunu en aza indirgeyen, iklim değişikliğine uyumlu üretim ve tüketim 
biçimlerini kapsar. Bu bağlamda sorumlu üretim ve tüketim, hem kurumsal hem 
bireysel düzeyde ele alınabilir. 

Sultanbeyli ilçesinde 2020 yılında 114.757 ton evsel atık toplanmıştır. Toplanan 
atıklar çöp toplama araçlarıyla Katı Atık Aktarma Merkezi’ne ulaştırılmakta ve 
burada büyük tırlara aktarılmaktadır. Bu sayede atık depolama sahasına gönderilen 
tonlarca atığın lojistik maliyeti en aza indirilmektedir. 

Evsel atıkların yanı sıra ilçe genelindeki geri dönüştürülebilir tüm atıkların 
toplanabilmesi ve ekonomiye kazandırılabilmesi için geçici olarak depolanabildiği 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi mevcuttur. Bu merkezde kağıt, plastik, cam, pil, 
bitkisel yağ, lastik ve tekstil gibi atıklar geçici olarak toplanmaktadır. 2020 yılında 
11.760 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılmıştır. Atıkların yönetimi 
hususunda halkın farkındalığı artırılarak, kişi başına düşen olumsuz çevresel 
etkiler en aza indirilebilir.  

İlçedeki kamu kurumlarının tamamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulmuş olup; 
kamu binalarında atıklar ayrıştırılmış bir şekilde toplanarak yönetilmektedir. İlçe 
genelinde cadde ve sokaklarda ise ikili konteyner sistemi bulunmamakla beraber; 
Mobil Atık Getirme Merkezleri, Geri dönüşüm Noktaları, tekstil kumbaraları, 
cam kumbaraları gibi ekipmanlarla geri dönüştürülebilir atıklar kaynağında ayrı 
toplanmaktadır. Bu ekipmanların merkezi noktalardan başlanarak ilçe genelinde 
yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin 
yapılması, çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 12 alanında ilçeyi ‘’71’’ puan  ile  ‘’gelişmiş’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 75 puan ile ‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. 
SKA 12 başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet sunan arasında benzerlik 
olduğu görülmüştür. (İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama ve puanlamaların 
metodu için veri Yönetimi ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer alan 
Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de 
çevre temizliği ve 
düzeni en iyi şekilde 
sağlanmaktadır.

Sultanbeyli’de atıkların 
geri dönüşümü etkin 
şekilde sağlanmaktadır.

Çöpler düzenli şekilde 
toplanmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%73

%74

%88

%85

%89

%97

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

71
PUAN

GELİŞMİŞ

75
PUAN

GELİŞMİŞ
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

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

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 12 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 12.2.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliği-
nin sağlanması ve ilçe halkına çev-
re duyarlılığı kazandırılması

BM 12.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilçe halkına çevre duyarlılığı kazandırılması için 
çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. ‘’Çevre Gönüllüleri Platformu’’nun 
öncülüğünde özellikle bahar ve yaz aylarında çöp toplama etkinlikleri 
gerçekleştirilmekte ve her yıl haziran ayının ilk haftasında Dünya Çevre Haftası 
Etkinlikleri düzenlenmektedir.

İlçe sakinlerinin tanıtım filmleri, afiş, broşürler ile, öğrencilerin okullarda düzenlenen 
eğitim faaliyetleri ile çevre konusunda duyarlı olmaları yönünde çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.

Atıkların ayrıştırılmasının önemi konusunda okullara, kamu binalarına ve iş yerlerine 
afiş asımı ve  el broşürü dağıtımı ile bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Okullar, muhtarlıklar ve marketlerin tamamında atık pil ayrıştırma bilincinin 
oluşturulması amacıyla atık pil toplama kampanyaları düzenlenmektedir.

İlçe genelinde toplam 100 noktaya giysi kumbaraları yerleştirilerek, giysilerin geri 
dönüşüme kazandırılması hedeflenmektedir.
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

12.2 Doğal 
kaynakların 
sürdürülebilirliği-
nin sağlanması 
ve ilçe halkına 
çevre duyarlılığı 
kazandırılması

Geri dönüşüme 
kazandırılan Teks-
til Atığı miktarı 
(kg)

227.490

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Giysi kumbarala-
rı ile toplanan ve 
geri dönüştürü-
len toplam teks-
til atığı miktarını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüm ve 
atık ayrıştırma ko-
nusunda düzen-
lenen eğitimlere 
katılımcı sayısı

2020’de 
herhangi 
bir eğitim 
düzenlene-
memiştir. 

-

İlçe halkının 
çevre duyarlılığı 
artırmaya yöne-
lik düzenlenen 
eğitimlere katı-
lan toplam kişi 
sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

210

BM 12.5. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında sürdürülebilir çevre 
yönetiminin sağlanmasına yönelik Sıfır Atık Projesi gerçekleştirilmektedir. 

İlçede bulunan Katı Atık Aktarma Merkezi, yalnızca evsel atıklar için kullanılmaktadır. 
Ancak evsel atıkların yüzde 51’i organik, geriye kalan kısmı ise önemli miktarda 
poşet, plastik, kağıt, cam, tekstil gibi geri dönüştürülebilir atıklardan oluşmaktadır. 
Aktarma Merkezine giden evsel atığın içindeki geri dönüştürebilir atıkların 
kaynağında ayrıştırılması için bölgede Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulmuştur.
Mevzuatlar doğrultusunda, ilçe belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren iş yerleri 
arasında katı atık sözleşmesi yapılmaktadır52.

52 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesi 14. fıkrasının “Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini 
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler.” Hükmü uyarınca bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar 
sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.

BM HEDEFİ 12.5.
2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı 
atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 12 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belediyelerin atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 12.5.

Sürdürülebilir çevre için geri dönü-
şümü esas alan bir anlayışla eko-
nominin, çevrenin ve ekolojik den-
genin korunmasına katkı sunulması
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Sultanbeyli Katı Atık Merkezi

Atık yağlarının kanalizasyona dökülmesini önlemeye yönelik tüm muhtarlıklar, 
okullar ve diğer kamu binalarının tamamına atık yağ bidonu yerleştirilmiştir.  Bu 
faaliyetler sonucu olarak atık yağların geri kazanımı sağlanmakta ve su kirliliğin 
önlenmesine de katkı sağlanmaktadır. 

Ambalaj atıklarının toplanması için okullara, kamu binalarına ve iş yerlerine kağıt 
toplama kutuları yerleştirilmiştir. Ana arter ve caddeler üzerindeki ve marketlerdeki 
toplama ünitelerine atılan ambalaj atıkları toplama aracı ile toplanmaktadır. 
Ambalaj atıklarının geri dönüşümü lisanslı firma aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Satış ve tamirat yapan yerlerdeki lastik atıklar ile cadde ve sokaklardan geçici 
depolama alanına toplanan lastik atıklar da düzenli olarak toplanarak;  geri 
dönüşümü sağlanmaktadır. 

İlçede 53 adet cam atık kumbarası bulunmaktadır. Bu atıklarla birlikte sanayi, iş 
yeri ve evlerden çıkarılan cam atıklar geçici depolama alanında toplanmaktadır. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

12.5 Sürdürülebi-
lir çevre için geri 
dönüşümü esas 
alan bir anlayışla 
ekonominin, çev-
renin ve ekolojik 
dengenin ko-
runmasına katkı 
sunulması

Kişi başına düşen 
günlük ortalama 
evsel atık miktarı 
(kg)

0,92

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Çöp konteynırla-
rından toplanan 
günlük toplam 
evsel atık mik-
tarının nüfusa 
oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme 
kazandırılan atık 
yağ miktarı (kg)

31.939

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Atık yağ bidonla-
rı ile toplanan ve 
geri dönüştürü-
len toplam atık 
yağ miktarını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme 
kazandırılan atık 
pil miktarı (kg)

643

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Atık pil kutuları 
ile toplanan ve 
geri dönüştü-
rülen toplam 
atık pil miktarını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme 
kazandırılan cam 
atık miktarı (ton)

862

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Kumbaralar ve 
depolama alanla-
rından toplanan 
ve geri dönüş-
türülen toplam 
cam atık miktarı-
nı ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme 
kazandırılan am-
balaj atığı miktarı 
(ton)

10.391,89

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Kağıt toplama 
kutuları ve top-
lama üniteleri ile 
toplanan ve geri 
dönüştürülen 
toplam ambalaj 
atığı miktarını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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12.1 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

12.3 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

12.4 No’lu hedef 12.5 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

12.6 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

12.7 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

12.8 No’lu hedef 15.2 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

12.a No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

12.b No’lu hedef 8.9 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

12.c No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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İlçede yaşayan mülteci nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan çocuk nüfusun 
çevre duyarlılığı ile yetişmesi hedefiyle; çevrenin korunması ve geri dönüşüm 
konularında eğitimler verilmekte ve yarışmalar düzenlenmektedir. 

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

Çevrenin korunması 
ve geri dönüşüm 
konularında verilen 
eğitimlere katılan kişi 
sayısı

52

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Çevrenin korunması ve 
geri dönüşüm konula-
rında verilen eğitimlere 
katılan toplam kişi 
sayısını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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”
“Çevrenin korunması 

ve geri dönüşüm 
konularında eğitimler 

verilmektedir.
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SKA 13
İklim Eylemi
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele 
konusunda acilen eyleme geçilmesi

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 
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Mevcut Durum 
İklim eylemi, en genel anlamda iklim değişikliğine uyum kapasitenin artırılmasına 
yönelik harekete geçmeyi ifade eder. 

Günümüzde kentler, yüksek nüfus yoğunluğu, hızlı yapılaşma ve ekonomik 
faaliyetler nedeniyle bir taraftan küresel ısınmanın etkilerini artırırken; diğer 
taraftan iklim değişikliğinin ortay çıkardığı yeni koşullar karşısında risk altındadır. 
Bu bağlamda, iklim eyleminin baş aktörü kentlerdir. 

İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre54, Sultanbeyli’nin hava kalitesi 
iyi düzeydedir. 2020 yılında ortalama Partikül Madde 10 μm (PM10) değeri 32.6 
μg/m³, Azot Dioksit (NO2) değeri 40.9 μg/m³, Kükürt Dioksit(SO2) değeri 36.3 μg/
m³, Ozon (O3) değeri 58.6 μg/m³olmuştur. 

Bölge iklim değişikliğinin yaklaşan olası risklerine karşı savunmasızdır. RCP 4.5 
(orta – düşük emisyon) senaryosuna göre, bölge için yağışların yaz aylarında 
azalması sıcaklığın ise artacağının öngörüldüğünü ortaya koymaktadır.
 

54 https://havakalitesi.ibb.gov.tr/Pages/AirQualityDetails/2fa5ef85-c842-49e0-9581-39f6dc0a6fa4
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RCP4.5 senaryosuna dayalı topluluk modeline göre 2020 – 2039 dönemi için 
aylık yağış ve sıcaklıkta öngörülen değişiklikler55. 

Model çıktıları ayrıca sıcaklık artışının ilçede sıcak hava dalgası olasılığını da 
artıracağını göstermektedir. 2020 yılı için %0,04 sıcak hava dalgası oluşma 
olasılığının 2040 yılına kadar yüzde 0,07’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu 
ve benzeri diğer tahminler, ilçe sakinlerinin daha kurak yaz aylarında daha ciddi 
sıkıntılar yaşayabileceklerini ortaya koymaktadır56. 

Sultanbeyli’de iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik 
olarak referans alınabilecek istatistiklerin kapsamının genişletilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. İlçenin sera gazı envanterinin çıkarılması, kişi başı karbon ayak 
izi miktarının tespit edilmesi, ilçenin iklim hassasiyeti ve risk değerlendirmesinin 
yapılması ve gelecek iklim projeksiyonlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
bilgilerden hareketle, iklim uyumunun artırılması için ekolojik, katılımcı ve doğa 
temelli çözümler geliştirilebilir. 

55 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/turkey/climate-data-projections.
56 Yusuf Serengil, ‘’AB Projesi  İklim Değişikliği ve Kentsel Yayılmanın Yangın Riskine Etkisi Raporu’’.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 13 alanında ilçeyi 54 puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 49 puan ile 
‘’gelişmekte olan’’ olarak değerlendirmiştir. 
SKA 13 başlığında ilçe algısının hizmet alıcı 
ve hizmet sunan arasında benzer olduğu 
görülmüştür. (İlçe algısı tablosunda sunulan 
tanımlama ve puanlamaların metodu için veri 
Yönetimi ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada 
yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de küresel 
ısınma konusunda 
farkındalık faaliyetleri 
yürütülmektedir.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%56 %43

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

54
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

49
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 13.3.
İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı 
konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 13 HEDEFLER/POLİTİKALAR
İklim risklerine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla öncelikli alanlarda 
risklerin analizinin yapılması için ihtiyaç duyulan teknik ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 13.3.

Etkili, katılımcı ve uygulanabilir yerel 
iklim eylem planları ve stratejilerinin 
geliştirilerek ilçenin iklim değişikliği-
ne uyum kapasitesinin artırılması

BM 13.3. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ilçenin iklim değişikliğine 
uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik ’’Sultanbeyli İklim Adaptasyonu Projesi”  
geliştirilmiştir.  

Proje kapsamında, Sultanbeyli ilçesinde iklime uyum, hassasiyet ve riskler 
üzerine bilimsel ve teknik analizlerin gerçekleştirilmesi (Sera gazı ve orman fauna 
envanterinin çıkarılması); iklime uyumun güçlendirilmesi için yenilikçi ekolojik ve 
katılımcı çözümlerin (doğaya dayalı çözümler) geliştirilmesi ve bütüncül bir iklim 
değişikliği eylem planı hazırlanması planlanmaktadır. 

2020 yılında ilçe belediyesinde iklim şefliği kurulmuştur. Şeflik, iklim değişikliğiyle 
ilgili proje ve girişimlerin takibini sağlamakta ve aynı zamanda belediye için konuyla 
ilgili bir bilgi tabanı işlevi görmektedir.

İklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkması olası sel baskınlarına karşı su 
üstü kurtarma ekibi kurularak; ilçenin sel felaketlerini en az zararla atlatması 
hedeflenmektedir. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

13.3  Etkili, katı-
lımcı ve uygula-
nabilir yerel iklim 
eylem planları 
ve stratejilerinin 
geliştirilerek; 
ilçenin iklim de-
ğişikliğine uyum 
kapasitesinin 
artırılması

İklim değişikliği 
eylem planının 
uygulanma  
oranı (%)

Ön ça-
lışmalar 
yapılmak-
tadır. 

%100

İlçenin iklim değişik-
liğine uyum kapasi-
tesinin artırılmasına 
yönelik eylemleri 
içeren planın uygu-
lanma oranını ifade 
eder.   

Sultanbeyli 
Belediyesi

Kişi başına 
düşen ekolojik 
ayak izi (ton 
CO2)

Ön ça-
lışmalar 
yapılmak-
tadır.

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mevcut teknoloji ve 
kaynak yönetimiy-
le Sultanbeyli’de 
yaşayan bir bireyin, 
tükettiği kaynakları 
üretmek ve mey-
dana getirdiği atığı 
bertaraf etmek 
için gereken biyo-
lojik olarak verimli 
toprak ve su alanını 
ifade etmektedir.

Sultanbeyli 
Belediyesi

13.1. no’lu hedef 11.b ve 13.3 no’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir.

13.2. no’lu hedef 13.3 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

13.a. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

13.b. no’lu hedef 13.3 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.
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SKA 15
Karasal Yaşam
Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir 
kullanımının korunması, geliştirilmesi ve 
desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir 
yönetimi, çölleşme ile mücadele, 
karasal bozulmanın durdurulması ve 
iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının 
engellenmesi

İlgili Kurumlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı-Tepeören Sahipsiz 
Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı), Sultanbeyli Belediyesi (Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü). 
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Mevcut Durum 
BM 2017 – 2030 Orman Stratejik Planı, ormanların dışında kalan her ormanı ve ağacı 
sürdürülebilir şekilde yönetmek ve ormansızlaşmayı ve orman degradasyonunu 
durdurmak amacıyla her seviyede faaliyetler için küresel bir çerçeveye ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizmektedir. 

Sultanbeyli İlçesi, Aydos Dağı ve Teferrüç Tepe Ormanları arasında yer almaktadır. 
Aydos Dağı Ormanlık Alanı 1. derece doğal sit ve arkeolojik sit alanı olup, bölgede 
endemik türler bulunmaktadır. Ancak orman ve kent iç içe olduğundan, insan 
etkisiyle ortaya çıkan yangınlar, orman ekosistemine zarar vermektedir. 

Sultanbeyli, İstanbul’daki orman yangınları için en sıcak yerlerden biridir. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalar, ilçede yüksek bir orman yangını riski olduğunu 
ve riskin iklim değişikliği ile artacağının tahmin edildiğini ortaya koymaktadır. 
Bölgedeki ormanlar yangına meyillidir. Yerleşim alanlarının genişlemesi sonucunda 
bölge sakinlerinin ormanlık alana uzaklıkları azalırken, özellikle dinlenme amaçlı 
orman alanlarına talepleri artmaktadır. İstanbul’da son 10 yıllık orman yangınlarına 
bakıldığında bu açıkça görülmektedir (Şekil 3).

Şekil 4: İstanbul’da Son 10 Yıldır Çıkan Orman Yangınlarının Dağılımı

 
           Kaynak: İstanbul Orman Bölge Müd., 2020
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Şekilde görüldüğü üzere, ilçenin hem güneybatı (Aydos ormanı) hem de doğu 
tarafındaki ormanlık alanlar, orman yangınlarına oldukça yatkındır. İstanbul Orman 
Bölge Müdürlüğü ile de değerlendirildiği üzere, bu yangınlar yerel halkın desteği 
olmadan önlenemez veya yönetilmesi, mümkün değildir. Zira tüm orman yangınları 
insan kaynaklıdır ve büyük bir kısmının kundaklama olduğu tahmin edilmektedir57.

Orman ekosistemlerinin dirençliliğinin arttırılması ve korunmasına yönelik 
olarak kurumlar arası iş birliği ile sürdürülebilir bir orman yönetim stratejisinin 
geliştirilmesi ve halkın farkındalığının artırılması gerekmektedir.

Hayvanlar, hayatımızın ve ekosistemin önemli bir parçasıdır. Hayvan refahının 
sağlanmasına yönelik ilçede 2019 yılında Hayvan Severler Platformu kurulmuş; 
2021 yılında ise Sevimli Patiler Kliniği açılmıştır. 

57 Yusuf Serengil, ‘’AB Projesi  İklim Değişikliği ve Kentsel Yayılmanın Yangın Riskine Etkisi Raporu’’.
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 15 alanında ilçeyi 55 puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 62 puan ile 
‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 15 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Sultanbeyli’de 
ormanlar ve 
biyoçeşitlilik 
yeterli düzeyde 
korunmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%56 %70

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

55
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

62
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN
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BM 15.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında hayvan refahının ve 
haklarının korunmasına yönelik veterinerlik hizmetleri ve farkındalık faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.

İlçede sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2019 yılında 
Hayvan Severler Platformu kurulmuştur. Platform tarafından gönüllülerle birlikte 
sokak hayvanlarını besleme gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 

Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ormanlık alanlarda beslenme 
istasyonları da oluşturulmuştur.

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 15.1.
2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak 
alanlardaki karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan 
doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve 
sürdürülebilir kullanımının sağlanması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 15 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Doğal kaynakların bütüncül yaklaşımla kullanımının sağlanması ve karasal 
ekosisteme yönelik bütüncül planlama ve yönetim yapısının geliştirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 15.1.

Hayvan refahının ve haklarının ko-
runması için sokak hayvanlarının 
doğal denge içinde yaşamasını sağ-
layacak hizmetlerin artırılması 
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İlçede sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve sağlıklarına 
kavuşturulması amacıyla ‘’Sevimli Patiler Kliniği’’ kurulmuştur. Klinikte sokak 
hayvanlarına aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları 
yapılmaktadır. Rehabilite edilen hayvanların bir kısmı  hayvan severler tarafından 
sahiplenilmektedir. Rehabilite işlemleri tamamlanan diğer hayvanlar ise tedavilerine 
müteakip tekrar alındıkları ortamlara geri bırakılmaktadır.

Sevimli Patiler Kliniği
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

15.1 Hayvan 
refahının ve 
haklarının korun-
ması için sokak 
hayvanlarının 
doğal denge 
içinde yaşama-
sını sağlayacak 
hizmetlerin artı-
rılması

Kısırlaştırı-
lan hayvan 
sayısı 
(adet)

166

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Kontrolsüz artışın 
engellemesine yöne-
lik kısırlaştırma ya-
pılan toplam hayvan 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Aşılanan 
hayvan 
sayısı

385

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Sokak hayvanlarının 
sağlığının korun-
masına ve kuduz 
gibi hayvanlardan 
bulaşan hastalıkların 
yayılmasının önlen-
mesine yönelik aşı 
uygulaması yapılan 
toplam hayvan sayı-
sını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Bakımevin-
de müşa-
hede altına 
alınan hay-
van sayısı

1.604

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Tedaviye ihtiyaç 
duyan (yaralanmış, 
kötü durumdaki, 
kaza geçirmiş vb.) 
ve Bakımevinde 
müşahede altına alı-
nan toplam hayvan 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 15.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ormanların korunması 
konusunda çevre bilincini geliştirmeye yönelik farkındalık faaliyetleri yapılmaktadır. 

2015 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen ‘’Yanı Başımızdaki Yaşam’’ projesiyle, 
ortaokul çağındaki öğrenciler orman ekosistemi içindeki yaşamı keşfederken 
teorik olarak öğrendiklerini pratik olarak gözlemleme fırsatı bulmuştur.  

Ayrıca, 2021-2022 yıllarında eğitim faaliyetleri ile halkın ormanlara yönelik algısını 
geliştirecek bir “Orman Okulu” kurulması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir temiz bir çevre hususunda farkındalık oluşturmak, gönüllülük esası 
ile etkinlikler, eğitimler vb. faaliyetler düzenlemek için 2019 yılı içerisinde “Çevre 
Gönüllüleri Platformu” kurulmuştur. Bu platform fidan dikme, orman yürüyüşü gibi 
etkinlikler düzenlemektedir.

BM HEDEFİ 15.2.
2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının 
desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların 
eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel 
olarak önemli ölçüde artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 15 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Karasal ekosistemin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda 
toplumsal farkındalığın artırılması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 15.2.

İlçe halkının ormanların korunması-
na yönelik çevre bilincinin geliştirile-
rek; ekolojik dengenin korunmasına 
katkı sağlanması
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

15.2 İlçe halkı-
nın ormanların 
korunmasına 
yönelik çevre 
bilincinin gelişti-
rilerek; ekolojik 
dengenin ko-
runmasına katkı 
sağlanması 

Çevre Gönüllü-
leri Platformu 
üye sayısı

177

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Çevre Gönüllüleri 
Platformuna üye 
olan kişi sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Çevre Gönül-
lüleri Plat-
formu’nun 
düzenlediği 
etkinliklere ka-
tılan kişi sayısı

120

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Çevre Gönüllüleri 
Platformu tarafın-
dan ilçe halkının 
çevre duyarlılığının 
artırılmasına yönelik 
düzenlenen etkinlik-
lere katılan toplam 
kişi sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 15.4. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında Aydos Dağı ve çevresinde 
biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik Aydos Dağı eteklerinde yetişen ve İstanbul’un 
adını taşıyan endemik çiğdem (Crocus olivieri ssp. istanbulensis) bitkisi koruma 
altına alma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda Aydos Ormanı içerisinde bitki için özel bir üretim alanı oluşturularak; 
bitki tohumlarının çoğaltılmasıyla, tür koruma altına alınmıştır. 

BM HEDEFİ 15.4.
2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan 
yararların sağlanması adına kapasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve 
biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına alınması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 15 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Dağ ekosistemleri ve bozkırların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 15.4.

Aydos Dağı ve çevresinde biyoçe-
şitliliğin korunması 

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

15.4 Aydos Dağı 
ve çevresinde 
biyoçeşitliliğin 
korunması

Çoğaltılan 
İstanbul Çiğ-
demi Sayısı

40
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Özel ayrılmış alan-
da endemik bir tür 
olan Crocus olivieri 
ssp. İstanbulensis 
bitkisinin çoğaltılma 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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15.3 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

15.5 No’lu hedef 15.4 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

15.6 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

15.7 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

15.8 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

15.9 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

15.a No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

15.b No’lu hedef 13.3. ve 15.4 No’lu hedefler kapsamında değerlendirilmiştir. 

15.c No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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Yanıbaşımızdaki Yaşam Projesi, yeni nesilde ekosistem 
bilinci yaratma ve yaşadığı çevredeki doğayı tanıyarak; 
insanın doğanın bir parçası olduğunu deneyimlemesi 
amacıyla 11 yaş grubu çocuklarına yönelik bir projedir. 

Projede yaşayarak öğrenme kavramına önem verilmiş; 
eğitimler çoğunlukla sahada gerçekleştirilmiştir. 

Proje, 3 gün yatılı, 3 gün günü birlik olmak üzere 6 
günlük bir programı kapsamaktadır. Bu kapsamda 
öğrenciler doğa fotoğrafçılığı, bitki toplanması ve 
herbaryum atölye çalışması, orientering (yön bulma), 
trekking, doğadaki diğer canlılarla empati kurmaya 
yönelik drama çalışması, kuş gözlemi ve kuş evi 
yapımı, gece yürüyüşü ve doğada kamp etkinliğini 
içeren yoğun bir programa katılmışlardır. 

Yanıbaşımızdaki
Yaşam

ÖRNEK
UYGULAMA
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SKA 16
Barış, Adalet ve 
Güçlü Kurumlar
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve 
kapsayıcı toplumların desteklenmesi, 
herkes için adalete erişimin sağlanması 
ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve 
kapsayıcı kurumların inşası

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü), Sultanbeyli Belediyesi (Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü), Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
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Mevcut Durum 
Toplumların barış, güvenlik ve refah içinde yaşamasını, insan haklarını esas alan 
ve kapsayıcı kurumların varlığı sağlar. 

Sultanbeyli göçle oluşan kozmopolit bir ilçe olduğundan; farklı kimlik grupları (dini, 
etnik, politik vs.) bir arada yaşamaktadır. İlçe halkının kente aidiyetinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar, toplumun kente adaptasyonuna katkı sağlayacaktır.

İlçede STK’ların büyük bir çoğunluğunu hemşehri dernekleri oluşturmaktadır. 
Ayrıca, gönüllülük faaliyetleri ve halkın karar alma mekanizmalarına katılımı sınırlı 
düzeydedir. Yerelde hizmet sunan kurumların son yıllarda geliştirdiği öneri ve 
şikayet takip mekanizmaları, halkla ilişkiler ofisi ve çağrı merkezleri, ilçe halkı ile 
hizmet sağlayıcılar arasındaki iletişimi güçlendirmiş ve hizmet sunumuna etki 
etmiştir. 

2020 yılında ilçe genelinde sivil katılımın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
hızlanmış ve 2021 yılında ilçede faaliyet gösteren STK’ların katılımıyla ‘’Sultanbeyli 
Sivil Katılım Yol Haritası’’ hazırlanmıştır. 

Kurumların dijital altyapılar kullanıyor olması, çevrim içi hizmetlerinin her geçen 
gün artıyor olması, sosyal medya kanalları üzerinde de aktif olması; bu platformlar 
üzerinden meclis kararlarının, stratejik planlar ve faaliyet raporlarının halka 
sunulabilmesi, halkın bilgiye erişim düzeyini arttırmıştır.  

İlçe belediyesinde, 2013 yılından itibaren hizmetlerle ilgili iş ve işlemler dijital 
ortama taşınmış olup;  otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.  Bu sistem, 
belediye hizmet birimlerinin kullanmakta olduğu modüller, e-masa (belge yönetimi 
sistemi), buna entegre e-imza (İmza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama 
sistemi) ve bu hizmetlerin çevrim içi sunulduğu e-belediye (hizmetlere dijital 
erişim) hizmetini içermektedir. E-belediyecilik uygulamaları ile, emlak beyanı, 
çeşitli tahakkuklar, vergi ödemeleri, belediye hizmetlerine başvurular (talep, 
destek, şikayet, sosyal destek başvuruları vb.), kent bilgi sistemi, imar durumu 
sorgulama vb. işlemler yapılabilmektedir.
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İlçe Algısı

Belediye Meclis 
toplantılarını ve 
faaliyet sonuçlarını 
vatandaşla şeffaf bir 
şekilde paylaşır.

Belediye, fikir, talep 
ve önerilerimizi dinler, 
hızlıca çözüm bulur.

Belediye yönetimi ve 
çalışanları dürüsttür, 
işleri etik kurallara 
uygun olarak 
yürütürler.

Sultanbeyli’de asayiş 
ve güvenlik etkin bir 
şekilde sağlanmaktadır.

Belediye yaptığı 
faaliyetleri bizlerle 
paylaşır, sunduğu 
hizmetleri duyurur.

Belediye verdiği 
hizmetlerde başarılıdır.

Belediye herkese eşit 
hizmet sunar, ayrım 
yapmaz.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

58
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

68
PUAN

GELİŞMİŞ

-

-

-

%87

-

-

-

%54

%51

%68

%77

%66

%64

%51



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

237

İlçe halkı SKA 16 alanında ilçeyi 58 puan ile  ‘’gelişmekte olan’’ şeklinde 
değerlendirirken; ilçede hizmet sunan kurumlar ise 68 puan ile ‘’gelişmiş’’ olarak 
değerlendirmiştir. SKA 16 başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet sunan 
arasında farklılaştığı görülmüştür. (İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama ve 
puanlamaların metodu için veri Yönetimi ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada 
yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme Araştırması başlığına bakınız.)
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BM 16.1. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında kent ve toplum yaşamının 
esenlik, huzur, sağlık ve güven içinde sürdürülmesinin sağlanmasına yönelik 
güvenlik ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Mobil Park Ekibi, ilçede bulunan parklarda huzurlu bir ortam sağlanması için 
kontroller yaparken; Mobil Huzur Ekibi, ilçe genelinde seyyarcılık ve dilencilik 
faaliyetlerine engel olmak amacıyla denetimler gerçekleştirmektedir. 

Emniyet birimleri, genel asayişi ve kamu düzenini sağlayarak kişilerin can ve mal 
güvenliğini tesis etmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 16.1.
Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük 
ölçüde azaltılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 16 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi  için eğitim, 
bilinçlendirme ve vatandaş desteğine  yönelik faaliyetlere devam edilmesi, 
risk yönetiminin  güçlendirilmesi

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 16.1.

Kent ve toplum yaşamının esenlik, 
huzur, sağlık ve güven içinde sürdü-
rülmesinin sağlanması  
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

16.1 Kent ve top-
lum yaşamının 
esenlik, huzur, 
sağlık ve güven 
içinde sürdürül-
mesinin sağlan-
ması

5326 Sayılı 
Kabahatler 
Kanunu 
Gereğince 
Yapılan İşlem 
Sayısı

1691

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mobil Huzur Ekibi ta-
rafından 5326 Sayılı 
Kabahatler Kanunu 
Gereğince; seyyarcı-
lık, dilencilik, gürültü, 
afiş asma ve çevreyi 
kirletme vb. suçlara 
karşı yapılan toplam 
işlem sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Suç teşkil 
eden olay 
sayısı   

1347

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Toplam evden hırsız-
lık, işyerinden hırsız-
lık, otodan hırsızlık,  
açıktan hırsızlık,  
kapkaç, narkotik ve 
yankesicilik olayı 
sayısını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Kaymakamlığı- 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü

İlçede kendi-
ni güvende 
hisseden 
genç oranı 

67%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

İlçenin genel güven-
liği konusunda 15-29 
yaş arası gençlerin 
ortalama memnuni-
yet düzeyini ifade 
der.

Sultanbeyli 
Belediye-
si-  Gençlik 
Araştırması
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BM HEDEFİ 16.2.
Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve 
işkencenin her türünün sona erdirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 16 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kadına ve çocuklara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi 
için toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi 

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 16.2.

Çocuk istismarı ve ihmali konusun-
da farkındalığın artırılması

BM 16.2. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında çocuk istismarı ve ihmali 
konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yetişkinlere bilinçlendirme eğitimleri 
verilmektedir. 

Eğitimler ile çocuğa yönelik cinsel istismar durumlarını fark etme, önleme, ihmalin 
yasal boyutu ve çocuğa yaklaşım konusunda aileleri bilinçlendirmektir.

Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

16.2   Çocuk 
istismarı ve 
ihmali konusun-
da farkındalığın 
artırılması

Çocuk istis-
marı/ihmali 
konusunda 
bilinçlendirme 
eğitimi verilen 
aile sayısı

Veri 
erişimi 
bekleme-
de

-

Çocuk istismarı/
ihmali konusunda 
verilen eğitimlere 
katılan toplam aile 
sayısını ifade eder.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi- 
İSADEM
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BM HEDEFİ 16.6.
Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması 

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 16 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve 
vatandaş memnuniyetinin sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 16.6.

Kamu hizmetlerinin sunumunda şef-
faf, etkili ve yenilikçi yönetim anla-
yışının benimsenmesi

BM 16.6. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında kamu hizmetlerinin 
sunumunda şeffaf, etkili ve yenilikçi yönetim anlayışının hakim olmasına 
yönelik hizmetlere dair izleme-değerlendirme ve dijital dönüşüm çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. 

İzleme-Değerlendirme

Yerel yönetimler tarafından yıllık olarak süreç-risk yönetimi çalışmaları yapılmakta;
iç kontrol uyum eylem planları, faaliyet raporları ve performans programları 
hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporlar dijital olarak halkın erişimine açılarak, şeffaflık 
sağlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarla hizmetlerin iyi yönetilip yönetilmediğinin, 
işlemlerin verimli ve etkin yürütülüp yürütülmediğinin takibi yapılarak; belirlenen 
amaçlara erişim izlenmektedir. 
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E-belediyecilik 

Vatandaşların işlerini belediyeye gelmeden internet üzerinden kolaylıkla yapmaları 
için E-belediye uygulaması bulunmaktadır. Bu portal vasıtasıyla vatandaşlar 
ödemelerini yapabilmekte, borç durumlarını görebilmekte, istek ve şikayetlerini 
iletebilmekte, istek ve şikayetlerinin hangi aşamada olduğunu görebilmektedir. 

Vatandaşların imza gerektiren işlerini de belediyeye gelmeden elektronik imza ve 
mobil imza vasıtasıyla ilgili birimlere gönderebilmeleri amacıyla, bu uygulamanın 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Kent Bilgi Sistemi/Coğrafi Bilgi Sistemi

2011 yılında ilçe düzeyinde Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Kent 
Bilgi Sistemi (KBS), bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine uzanan 
geniş bir skala içerisindeki bilgilerin bir veri tabanına toplanarak ilişkilendirilmesi 
ve yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilen yeni nesil bir uygulamadır. Bu sistem, 
belediyecilik hizmetlerinde mekansal verilerin takibini ve karar verme süreçlerinde 
mekansal veriye dayalı olarak doğru kararların alınmasını sağlamaktadır.

Kent Bilgi Sistemi/Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak; bir kentin okul, hastane, cami, 
otel gibi öne çıkan tüm önemli mekânlarına; semt, sokak, cadde gibi lokasyon belirten 
alanlarına; bina, parsel, altyapı gibi imar bilgilerine erişim sağlanabilmektedir. 

Bu sistem ile ilçeye dair güncel mekansal veriler, vatandaşları etkileyebilecek olan 
arazi/yol çalışmaları, okul, hastane, cami, otel gibi öne çıkan tüm önemli mekân 
bilgileri,  ilçe halkının hizmetine çevrim içi olarak sunulmaktadır.  

Açık veri Platformu

İlçeye dair belirlenen verilerin okunabilir, işlenebilir ve yeniden kullanılabilir 
formatta paylaşılacağı bir açık veri platformunun kurulmasına yönelik alt yapı 
çalışmaları sürmektedir. 

Bu platform vatandaşın ve akademik kuruluşların ilçeye dair verilere erişimini 
kolaylaştırarak; şeffaf yönetim anlayışını ileriye taşıyacaktır. Bu veriler mekansal 
verilerle ilişkilendirilerek Kent Bilgi Sistemi/Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden de ilçe 
sakinlerinin bilgisine sunulacaktır. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi 

Mevzuat gereği, kamu kuruluşlarının belgelerini elektronik ortamda imzalayarak; 
resmi yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması 
zorunludur. Bu sistem bürokratik süreçleri azaltırken; aynı zamanda işlemlerin 
hızlanmasını sağlamaktadır.
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

16.6 Kamu hizmet-
lerinin sunumunda 
şeffaf, etkili ve 
yenilikçi yönetim 
anlayışının benim-
senmesi

E-belediye üye 
sayısı  2.659

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

E-belediye 
uygulaması-
nın toplam 
üye sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

E-belediye üze-
rinden sunulan 
Hizmet sayısı

27

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

E-belediye 
üzerinden 
sunulan top-
lam hizmet 
sayısını ifade 
eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

245

BM 16.7. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında katılımcılığı artırarak, ilçe 
halkının fikir, görüş ve taleplerini karar alma süreçlerine etkin şekilde dahil 
etmeye yönelik hizmetlere dair bilgilendirme faaliyetleri ve sivil katılım faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

BM HEDEFİ 16.7.
Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme 
mekanizmalarının oluşturulması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 16 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile  katılımcılık, şeffaflık ve 
vatandaş memnuniyetinin  sağlanması

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 16.7.

Katılımcılığın artırılarak, ilçe halkı-
nın fikir, görüş ve taleplerinin karar 
alma süreçlerine etkin şekilde dahil 
edilmesi

Bilgilendirme 

İlçe genelinde gerçekleştirilen hizmetler, gazete, TV, internet siteleri ve sosyal 
medya gibi medya kanalları üzerinden düzenli olarak tanıtılmaktadır. Billboard, 
broşür, afiş gibi tanıtım materyallerinin yanı sıra, mobil uygulamasının da bulunduğu 
Sultanbeyli Bülteni, vatandaşların ilçedeki gelişmelerden anlık bir şekilde haberdar 
olmasını sağlamaktadır.



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

246

CİMER Talep-Şikayet Sistemi 

2015 yılında yurttaşların kamu hizmetlerine dair talep, ihbar ve şikâyetlerini 
doğrudan cumhurbaşkanlığına veya ilgili kurumlara iletmesi amacıyla 
‘’Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’’ adını taşıyan bir web servisi 
kurulmuştur. Yerel yönetimler de, CİMER’den gelen başvurulara cevap vererek; 
talepleri değerlendirmektedir. 

Sultanbeyli İletişim Yönetim Sistemi 

İlçe halkının hizmetlere hızlı ve kesintisiz olacak şekilde erişebilmelerini ve yerel 
yönetimin sürekli ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak için Sultanbeyli 
İletişim Yönetim Sistemi kurulmuştur. 

Bu sistem ile mevcut çağrı merkezi 7/24 ve mekan bağımsız çalışabilir bir yapıya 
kavuşmuştur. Bu sistem aracılığıyla e-mail, web sitesi, faks, CİMER, e-devlet, 
twitter, facebook, instagram, youtube, whatsapp, bip, mobil uygulama mağazaları 
gibi yaklaşık 20 farklı kaynaktan gelen vatandaş talepleri toplanabilmektedir. Bu 
talepler iş olarak ilgili birim ve personellere iletilmekte ve sonuçları vatandaşın takip 
edeceği şekilde çevrim içi olarak sunulmaktadır. Bu sayede hem belediyecilik iş 
ve işlemleri daha aktif yürütülmekte; hem de vatandaşlar almış olduğu hizmetten 
her aşamada haberdar olabilmektedir. 

Halkla İlişkiler Ofisi

İlçe halkının görüş, talep ve şikayetlerini almak ve ilçe belediyesi ile halk arasındaki 
iletişimi güçlendirmek amacıyla; Sultanbeyli Halkla İlişkiler Ofisi kurulmuştur. Ofis, 
her türlü talebi ilgili birime aktararak; sürecin takibini yapmaktadır. 
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Katılımcılık Modeli 

İlçe genelinde sivil katılımın güçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları ve STK’ların 
işbirliği ile sivil katılım yol haritası oluşturulmuştur. Yol haritasının ilk aşamasında 
mahalle bazlı mevcut durum analizleri yapılmış; üst yöneticilere katılımcılık 
konusunda eğitimler verilmiş; sivil katılım eylem planının hazırlanmasına yönelik 
STK’ların katılımıyla iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sivil katılımın eylem 
planının uygulama sürecinin takibi için ilçe belediyesinde ‘’Sivil Toplumla İlişkiler’’ 
birimi kurulmuştur. 

Sonraki aşamalarda, mahallelerin ileri gelenlerinin yer aldığı ekipler oluşturularak; 
gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve STK’ların kapasitelerinin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

16.7 Katılımcılığın 
artırılarak, ilçe hal-
kının fikir, görüş ve 
taleplerinin karar 
alma süreçlerine 
etkin şekilde dahil 
edilmesi 

Sultanbeyli İleti-
şim Yönetim Sis-
temi üzerinden 
alınan başvuru 
sayısı  /oranı 

381

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Sultanbeyli 
İletişim Yönetim 
Sistemi üzerin-
den alınan top-
lam vatandaş 
talebi sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

Sultanbeyli 
Belediyesi Web 
Sitesi Ziyaretçi 
Sayısı

453.508

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Sultanbeyli 
Belediyesi’ne 
ait resmi web 
sitesinin toplam 
ziyaretçi sayısı-
nı ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Halkla İlişkiler 
Ofisine yapılan 
başvuru sayısı

230

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Halkla İlişkiler 
Ofisine vatan-
daş tarafından 
yapılan toplam 
başvuru sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Sivil Katılım 
Eylem Planının 
gerçekleşme 
oranı

44% 100%

Sivil Katılım 
Eylem Planın-
da yer alan 
eylemlerden 
uygulananların 
sayısının toplam 
eylem sayısına 
oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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16.3 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

16.4 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

16.5 No’lu hedef 16.6 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

16.8 No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

16.9 No’lu hedef yerel düzeyde aşılmıştır. 

16.10 No’lu hedef 16.6 No’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

16.a No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

16.b No’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.
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Bireylerin yaşadıkları yere aidiyet hissetmesi, kendi 
seslerini özgürce duyurabilmeleri; beklenti ve 
taleplerini dile getirerek aynı zamanda çözümün de 
parçası olmaları ile sağlanabilir. 

Hassas grup olarak nitelendirilen mültecilerin sosyal 
uyumunun güçlendirilmesi için kendilerini rahatça 
ifade edebilecekleri, sorunları tartışabilecekleri ve 
çözüme yönelik fikirlerini sunabilecekleri ortamların 
sağlanması önemlidir. Bu amaçla Mülteciler Toplum 
Merkezi’nce Mülteci Meclisleri kurulmuştur. 

2021 yılı itibariyle Erkekler Meclisi, Kadınlar Meclisi 
ve Gençlik Meclisi olmak üzere 3 ayrı meclis 
bulunmaktadır.  Bu meclisler düzenli olarak toplanarak; 
mülteci nüfusun yerel yönetişime dahil olması için 
imkan sunmaktadır.   

Mülteciler
Meclisi 

ÖRNEK
UYGULAMA
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Çocuk Koruma
Çocuk Koruma, her türlü çocuk ihmali veya istismarı durumuna karşı yürütülen 
önleme, koruma ve güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Yapılan görüşmeler 
sonrasında mülteci çocuklara yönelik en sık rastlanan ihmal/istismar vakalarına 
bakıldığında, okula gitmeyen çocuk, çocuk işçiliği ve çocuk evliliği veya riski öne 
çıkmaktadır.  

Çocuk işçiliğinde karşımıza yaygın olarak çıkan sektör tekstildir. Çocuk işçilerin 
çoğunluğu tekstil atölyelerinde ortacı olarak çalışmaktadır. Bunu ambalajcılık ve 
mobilyacılık gibi çeşitli alanlardaki işçilikler izlemektedir. 

Çocuk evliliği veya riski yoğun olarak kız çocuklarında karşılaşılan bir hassasiyet 
türüdür. Özellikle 14- 18 yaş arasındaki kız çocuklarında karşılaşılsa da zaman 
zaman daha erken yaşta çocuk evlilikleri de görülmektedir.

Bu risklere karşı, danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, sağlık tedbiri, bakım tedbiri ve 
sosyal ve ekonomik destek, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler sunulmaktadır. 

Hukuki Danışmanlık 
Mültecilere hukuki danışmanlık, yönlendirme ve vaka takibi hizmeti verilebildiği gibi; 
hassas durumda olan bazı danışanların da adalete erişim süreçlerinde yanlarında 
olunarak destek verilmektedir. Hukuki danışmanlık en çok, kimlik başvurusu, 
boşanma, il değişikliği, kimlik iptali ve iş hukuku gibi konularda verilmektedir. 

Mülteci Meclisi
Mülteci nüfusun ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu 
ve düşüncelerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip çözüm 
önerisi geliştirebilecekleri, faaliyetlerin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik 
öneri ve görüşlerde bulunabilecekleri oturumlar düzenlemek adına Mülteci Meclisi 
oluşturulmuştur.

Mülteci Meclisi’nde; Afganistan, Filistin, Irak, Pakistan, Suriye ve Uygur kökenli 
mülteciler ve sığınmacılar bulunmaktadır.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA
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Bilgilendirme 
Mültecilere yönelik yapılan projeler ve faaliyetler hakkında yazılı ve görsel 
açıklamaların yer aldığı, haber, resim, video gibi içeriklerin yayınlandığı www.
multeciler.org.tr adresli bir kurumsal site bulunmaktadır.  Bu site, Türkçe, Arapça 
ve İngilizce olarak üç farklı dilde yayın yapmaktadır. 

Hizmet ve duyuruların daha fazla ulaşılabilir olması amacıyla 2018 yılında 
Mülteciler Derneği Android Uygulaması da geliştirilmiştir. Web sitesi ile eş 
zamanlı olarak güncellenen uygulamanın içeriği Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 
görüntülenebilmektedir. 

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden gelen eleştiri, talep ve öneriler 
değerlendirilerek; ilgili birimlere aktarılmaktadır. 

Türkiye’de yaşayan mültecilerle ilgili sosyal medya mecralarında çıkan iddialar 
araştırılarak; yanlış bilgi içeren paylaşımlarla ilgili doğrulamalar da yayınlanmaktadır. 
Tüm bu doğrulama çalışmaları tek bir kitapçıkta toplanıp dijital kitap ve basılı 
yayın haline getirilmiştir.  

Mültecilerin hizmetler hakkında bilgi alabileceği diğer bir kanal ise Türkçe ve 
Arapça olarak hizmet veren Çağrı Merkezi’dir. 

Gönüllülük Çalışmaları
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi 
içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini 
artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe 
ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal 
girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek 
olması biçiminde tanımlanır.

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019 Mayıs ayında faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Program, gönüllü kişileri dernek içerisinde sağlamış olduğu pozisyonlar 
ile geliştirirken, dernek çalışmaları için gerekli insan kaynağının %7’si de bu 
gönüllülerden sağlamaktadır.

Gönüllüler çocuk dostu alan, kadın dayanışma, sosyal uyum, tercümanlık ve veri 
izleme gibi alanlarda yapılan çalışmalara destek vermektedir.  
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Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

Hukuki danışmanlık 
hizmeti taleplerinin 
karşılanma oranı

100%

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Hukuki danışmanlık 
hizmeti alan kişi sayısı-
nın hukuki danışmanlık 
hizmeti talep eden top-
lam kişi sayısına oranını 
ifade eder. 

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Mülteci meclisi üye 
sayısı 88

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mülteci meclisine üye 
olan kişi sayısını ifade 
eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Sosyal medya he-
sapları takipçi sayısı 41.683

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mülteciler Derneği’ne 
ait resmi facebook,  
twitter, instagram ve 
youtube takipçi sayıları-
nın toplamını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Gönüllük Programı-
na katılımcı sayısı 133

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Gönüllük Programına ka-
tılan toplam kişi sayısını 
ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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”

“Mültecilerin hizmetler 
hakkında bilgi 
alabileceği diğer bir 
kanal ise Türkçe ve 
Arapça olarak hizmet 
veren Çağrı Merkezi’dir. 
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SKA 17
Hedefler İçin 
Ortaklıklar
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi 
ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel 
Ortaklığın canlandırılması

İlgili Kurumlar
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi (Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür İşleri 
Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü), Mülteciler ve 
Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
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Mevcut Durum 
Dünyamız tüm zamanlardan daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir. Her 
düzeyde kurumlar arası işbirliği yapılarak, ortak akılla hareket edilmesinin zorunlu 
hale geldiği söylenebilir. Global bir dünyada, sürdürülebilir kalkınmayı başarmak 
için eldeki kaynakların(mali, beşeri, doğal, bilgi vb.) birlikte yönetimi anlayışı önem 
kazanmıştır. 

Türkiye’deki belediyelerin gelir kaynakları; kanunlarla gösterilen belediye vergi, 
resim, harç ve katılma payları; genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay ve diğer 
gelirlerdir. (Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satışı, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar 
ve her türlü girişim vb.) 

Mevzuata göre, T.C. genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 4,50’si 
büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılmaktadır. Bu payın yüzde 90’lık kısmı 
ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. 
Belediyeler bu gelirlerin önemli bir bölümünü mevzuatta belirtilen hizmetleri 
sunmak için harcamaktadır. Bununla birlikte, ilçelere yapılacak büyük ölçekli 
yatırımlar, ulusal düzeyde valilik, bakanlık, bölgesel kalkınma ajansları ve 
uluslararası düzeyde ulusal ajans (Avrupa Birliği projelerinin Türkiye temsilcisi), 
Avrupa Birliği, büyükelçilikleri vb. kuruluşlar ile ortaklıklarla gerçekleştirilmektedir.   
2009-2020 yılları arasında ilçe belediyesi ulusal ve uluslararası birçok kurum ile 
iş birliği içerisinde 19 proje gerçekleştirmiştir. 

Ülke ölçeğinde yapılan yürürlükte olan planlarda kamu kurum ve kuruluşlarında 
veri alt yapısının geliştirilmesine yönelik politikalar yer almaktadır. İlçe düzeyinde 
verilerin tek bir havuzda toplanarak bütüncül olarak işlenmesi ve analiz edilmesine 
yönelik ‘’Akıllı Yönetişim’’ sistem oluşturulmuştur. Bu sistem,  politika oluşturma 
süreçlerinde karar alma, planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı olarak 
gerçekleştirilmesini sağlayarak;  vatandaşların ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit 
edilmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını destekleyecektir. Bu sistemin veri 
alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları devam etmektedir. Şuana kadar, 
ilçe düzeyi veri setleri çıkarılmış, veri tabanı mimarisi oluşturulmuş ve 21 tema 
başlığı altında veri girişi yapılmıştır. 
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İlçe Algısı

İlçe halkı SKA 17 alanında ilçeyi 54 puan ile  
‘’gelişmekte olan’’ şeklinde değerlendirirken; 
ilçede hizmet sunan kurumlar ise 78 puan ile 
‘’gelişmiş’’ olarak değerlendirmiştir. SKA 17 
başlığında ilçe algısının hizmet alıcı ve hizmet 
sunan arasında farklılaştığı görülmüştür. 
(İlçe algısı tablosunda sunulan tanımlama 
ve puanlamaların metodu için veri Yönetimi 
ve Raporlama bölümünde, 49. sayfada yer 
alan Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirme 
Araştırması başlığına bakınız.)

Yerel halka hizmet 
sunan kurumlar 
(Belediye,
kaymakamlık, 
il müdürlükleri 
vb.) koordineli 
çalışmaktadır.

Vatandaş
Ne Diyor?

Kurumlar
Ne Diyor?

%66 %69 

TOTAL SKOR
(100 üzerinden)

58
PUAN

GELİŞMEKTE OLAN

78
PUAN

GELİŞMİŞ
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Sultanbeyli Hedef ve Göstergeler 

BM HEDEFİ 17.14.
Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 17 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 17.14.

Yerel-ulusal-uluslararası düzeyler 
arası politika uyumunun desteklen-
mesi

BM 17.14. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında yerel-ulusal-uluslararası 
düzeyler arası politika uyumunun desteklenmesine yönelik üst politika belgesi 
analiz ve raporlama faaliyetleri ile güncel trend takibi yapılmaktadır.  

Üst Politika Belgesi Analiz ve Raporlama Faaliyetleri

Üst politika belgeleri; uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar 
tarafından yayınlanan plan ve raporlar; ulusal düzeyde kalkınma planı, 
cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde 
mekansal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı ve şehir düzeyinde ise il 
gelişim planı ve nazım imar planını ifade eder. Bunların yanı sıra, bakanlıkların ve 
diğer kamu kurumlarının ve üniversitelerin stratejik planları da üst politika belgesi 
olarak analiz edilmektedir. 
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Bu belgeler taranarak;  doğrudan belediyelere ya da belirli bir belediyeye atıfla 
sorumlu ya da ilgili olarak tanımlanan bir rol olup olmadığı, belediyelere atıf olmasa 
bile belediyenin mevcut işlevleriyle katkı verebileceği bir rolü olup olmadığına 
bakılarak hareket edilir. Proje geliştirme ve hizmet planlaması faaliyetleri yapılırken; 
üst politika belgelerinde yer verilen hedef, eylem ve tedbirler dikkate alınır.  

• 11. Kalkınma Planı,
• 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 
• Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, 
• İstanbul Bölge Planı, 
• BM Yeni Kentsel Gündem, 
• Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi, 
• Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 
• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi,
• İstanbul’da Bulunan Tüm Üniversitelerin Stratejik Planları, 
• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı. 

Güncel Trend Takibi

Ulusal ve uluslararası gündem takip edilerek iyi belediyecilik uygulamaları 
başta olmak üzere yerel yönetimlerin sorumluluk veya etki alanına giren konu 
başlıklarında öne çıkan trendler araştırılmaktadır. Bu kapsamda, Covid-19 ile 
mücadele, eğitim, yoksulluk, veri yönetimi, atık yönetimi, katılımcılık, sürdürülebilir 
kalkınma, yönetişim gibi dünya ve ülke gündeminde öne çıkan konu başlıklarında 
araştırmalar yapılmakta ve bilgilendirici raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar 
doğrultusunda da yerel uyarlama ve modelleme önerileri hazırlanmaktadır. 

2020 yılında hazırlanan bilgilendirici rapor başlıkları aşağıdaki gibidir: 

• Covid-19 Türkiye’deki Belediyeler ve Sultanbeyli Belediyesi Bilgilendirme Raporu 
• Dünya Geneli Covid-19 ile Mücadele Faaliyetleri Bilgilendirme Raporu
• Covid-19 Salgını Mücadele Sürecinde İstanbul Kırılganlık Haritası Projesi 
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

17.14 Yerel-ulu-
sal-uluslararası 
düzeyler arası 
politika uyumu-
nun desteklen-
mesi

Trendler 
doğrultusun-
da yapılan 
yerel uyar-
lama ve mo-
dellemelerin 
uygulanma 
oranı 

75% 100%

Uygulanan yerel model 
sayısının geliştirilen top-
lam yerel model sayısına 
oranını ifade eder. (Model-
ler, ulusal ve uluslararası 
gündemde öne çıkan ve 
kamu hizmetlerini etki-
leyen konularda yapılan 
trend araştırmaları doğ-
rultusunda geliştirilmek-
tedir.)  

Sultanbeyli 
Belediyesi

Değerlendirme Raporu

• İstanbul Sözleşmesi Bilgilendirme Raporu
• Avrupa Hareketlilik Haftası Bilgilendirme Raporu
• Kent Konseyleri Bilgilendirme Raporu
• Belediye Yönetişim Karnesi Değerlendirme Raporu
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerelleştirilmesi Bilgilendirme Raporu
• 2020 İnsani Gelişim Bilgilendirme Raporu 

2020 yılında çıkarılan yerel uyarlama ve modelleme önerileri aşağıdaki gibidir: 

• Sultanbeyli AR-GE Modeli (SARGEM) 
• Salgınlara Karşı Kentsel Dayanıklılık Modeli 
• Yerel Katılımcılık Modeli
• SKA’ların Yerelleştirilmesi
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BM HEDEFİ 17.16.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 
bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve 
finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar tarafından 
tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklıkların çoğaltılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 17 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 17.16.

Ulusal, uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla ilişkilerin geliştirilerek; ulu-
sal ve uluslararası fon kaynakları-
na yönelik projelerin hazırlanması

BM 17.16. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ulusal, uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmeye ve fon kaynaklarına erişmeye yönelik proje 
geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

İlçenin öncelikli ihtiyaçları göz önüne alınarak; hibe çağrılarına projeler 
hazırlanmakta ve ilçenin gelişimini destekleyecek mali ve teknik kaynaklara erişim 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2009-2019 yılları arasında gerçekleştirilen projeler 
aşağıda tablo halinde sunulmuştur: 
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No Proje Detayı Konu Tarih

1 Aydos Kalesi 1. Etap Projelerin Ç. Kültür ve Turizm 2010

2 Aydos K. Sur Suvarları K. ve 2. Etap Pr. Kültür ve Turizm 2011

3 Eğitim Yuvada Başlar Projesi Eğitim 2011

4 Kadın Korunma Evi Projesi Koruma 2011

5 Aydos Kalesi 1. Etap Restorasyon Uyg. Kültür ve Turizm 2012

6 İstanbulensis Gençlik Merkezi Projesi Eğitim 2012

7 Aydos Kalesi 2. Etap Restorasyon Uyg. Kültür ve Turizm 2013

8 Otomasyon Projesi Kurumsal Kapasite 2013

9 Hayatı Seviyorum Projesi Eğitim 2014

10 Afetlere Hazırlık Projesi Afet 2014

11 Avrupa Kültür Şöleni Kültür 2014

12 İstanbul Ab Ne Hazırlanıyor Kültür 2014

13 Yanıbaşımızdaki Yaşam 1 Eğitim 2015

14 Ben De Varım Eğitim 2016

15 Yanıbaşımızdaki Yaşam 2 Eğitim 2017

16 Sultanbeyli 95 Projesi Eğitim 2017

17 Birlikte Yaşayan Mahalleler Projesi Sosyal İçerikli 2017

18 Nakit Karşılığı İstihdam Projesi Kısa Dönemli İstihdam 2017

19 Bilim ve Teknoloji Merkezi Eğitim ve Teknoloji 2018
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2020 yılında hazırlanan projeler; 

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi Projesi: Çevre Şehircilik Bakanlığı Şartlı Nakdi 
Yardım desteğinden yararlanmak amacıyla atıkların ayrıştırılarak toplanması 
üzerine proje hazırlanmıştır. 

Veriye Dayalı Akıllı Yönetişim Projesi: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Akıllı 
Şehirler ve Belediyeler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’na ‘’Veriye Dayalı Akıllı 
Yönetişim Projesi’’ ile başvuru yapılmıştır.  

AB İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı: Bu çağrı kapsamında Sultanbeyli 
İklim Adaptasyonu Projesi çalışılmıştır. 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) - COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı: Program kapsamında Covid’le Mücadelede Dayanışma Yaşatır Projesi 
yazılmış ve İSTKA’ya sunulmuştur. 

İstihdam teşviki için UFM Hibe Programı - COVID-19 Pandemisine Bölgesel Tepki: 
YaDa – GDN, Impact Hub, Mülteciler Derneği ve bir Yabancı ortak işbirliğinde ‘’Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Projesi’’ hazırlanmıştır. 

Hollanda Konsolosluğu - MATRA (Sosyal Dönüşüm) Programı: ARGÜDEN 
Yönetişim Akademisi ile iş birliği içerisinde ‘’Belediye Entegre İyi Yönetişim Model 
Projesi’’ hazırlanmıştır.  

İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde 
düzenlenen yarışmalara katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında iyi 
uygulama örneği olarak projelerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen TBB, MBB gibi 
üst kuruluşlara başvurular yapılmıştır. Yarışmalarda ödül kazanan projeler; 

Proje Adı Alan Adı Yarışma Düzenleyen Kurum 

Mülteci Çalışmaları 
ve Göç Yönetimi

Sosyal Hizmetler
Altın Karınca MBB 

IF Dizayn Ödülü iF International Forum
Design GmbH

İşbirliği Ödülleri Şehir Ödülleri Türkiye

“Ardahan” İş Ortakları:
Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır
Belediyesi ve Serhat
Kalkınma Ajansı

Mülkiyet Ofisi Planlama Ödülleri Şehir Ödülleri Türkiye

“Ardahan” İş Ortakları:
Çıldır Kaymakamlığı,
Çıldır Belediyesi ve
Serhat Kalkınma Ajansı
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

17.16 Ulusal, 
uluslararası ku-
rum ve kuruluş-
larla ilişkilerin ge-
liştirilerek; ulusal 
ve uluslararası 
fon kaynaklarına 
yönelik projelerin 
hazırlanması

Ulusal-Uluslara-
rası fon kay-
naklarının genel 
bütçe içindeki 
payı 

1%

Hedef 
değer 
daha 
sonra 
belirle-
necek

Ulusal ve uluslara-
rası hibe çağrılarına 
yapılan proje başvuru-
ları sonucunda alınan 
toplam hibe miktarı-
nın belediye bütçesi-
ne oranını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

Yaygınlaştırılabi-
lir iyi uygulama 
örneği sayısı 

2 10

Ulusal veya uluslara-
rası yarışmalarda ödül 
alan, iyi uygulama 
örneği sayısını ifade 
eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi
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BM 17.17. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında yönetişim kültürünün 
yaygınlaştırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliği geliştirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Muhtarlar, mahallenin tüzel kişiliğini temsil eden, seçimle gelen,  mahalle 
yönetiminden sorumlu kişidir. İlçe yönetiminin önemli bir paydaşı olan muhtarlarla 
yerel yönetim ve merkezi yönetim arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla 
Muhtar Bilgi Sistemi kurulmuştur. Muhtarların çevrim içi olarak belediyeye 
taleplerini rahatça iletebilecekleri bu sistemin yerel düzeyde yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda ilçenin üst yönetiminden yetkililer 
15 mahalle muhtarı ile düzenli olarak istişare toplantıları gerçekleştirmektedir. 

Ulusal/Uluslararası düzeyde Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, 
Ulusal Ajans, Düşünce kuruluşları, UCLG-MEWA vb. kuruluşların düzenlediği 
çalıştay, program, eğitim vb. faaliyetlere katılım sağlanarak; kurumlar arası ilişkiler 
geliştirilmekte ve işbirlikleri yapılmaktadır.  

İlçe Belediyesi ile STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler 
gerçekleştirilmektedir. 

BM HEDEFİ 17.17.
Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, 
kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 17 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 17.17.

Kurumlar arası işbirliğinin geliştiril-
mesi ile yönetişim kültürünün yay-
gınlaştırılması
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Yerel Hedef Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

17.17 Kurumlar 
arası işbirliğinin 
geliştirilmesi ile 
yönetişim kültü-
rünün yaygınlaş-
tırılması

İşbirliği geliştir-
mek için görü-
şülen  ulusal/
uluslararası 
düzeyde kuru-
luş sayısı

52 90

Proje geliştirme, 
araştırma, danış-
manlık ve ortak-
lıklar kurulması 
amacıyla işbirliği 
geliştirmeye yö-
nelik görüşme 
yapılan toplam 
kuruluş sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Muhtar Bil-
gi Sistemini 
yaygınlaştırma 
oranı

Muhtar 
Bilgi Sistemi 
kurulmasına 
yönelik çalış-
malar 2021 
yılı içerisinde 
başlamıştır.

100%

Muhtar Bilgi 
Sistemi üzerinden 
veya yazılı/sözlü 
olarak 15 mahalle 
muhtarının yaptığı 
başvuru sonrası 
ilgili birimlerce 
karşılanan talep 
sayısının toplam 
talep sayısına ora-
nını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

STK’ların İlçe 
Belediyesi ile 
iletişime geçme 
oranı 

71% 90%

STK’ların İlçe Bele-
diyesi ile ortalama 
iletişime geçme 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediye-
si- 1. STK 
Çalıştayı 
Anketi
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BM 17.18. no’lu hedefinin yerelleştirilmesi kapsamında ar-ge faaliyetlerinin nitelik ve 
nicelik olarak geliştirilmesine yönelik dijital veri altyapısı kurulmuştur. Oluşturulan 
veri tabanında, ilçeye dair tüm veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. 
Bir sonraki aşama olarak; İstatistiki analizlere dayalı karar destek ekranları 
(modülleri) oluşturularak; üst yöneticilerin etkin karar almalarına katkı sağlanması 
planlanmaktadır. 

İlçe ve il düzeyindeki yerel yönetimler tarafından kurulan istatistik birimleri,  
merkezi idari kurumlardan veya Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temin edemedikleri 
verileri, yerel saha araştırmaları gerçekleştirerek toplamaktadır. 

Bu kapsamda son 5 yılda yerel düzeyde, ‘’Lise Çağı Gençlik Profili Araştırması’’, 
‘’Suriyeli Mülteciler ile Yerel Halk Arasındaki Sosyal Uyum Düzeyinin Tespiti’’, 
‘’Sultanbeyli İlçesi Covid-19 Kentsel Dayanıklılık Araştırması’’, ‘’2020-2024 
Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Planı Vatandaş Değerlendirme Araştırması’’, 
‘’2020-2024 Sultanbeyli Belediyesi Stratejik Planı Kamu Kurumları ve STK’lar 
Değerlendirme Araştırması’’, ‘’Sürdürülebilir Şehirler Değerlendirme Araştırması’’, 
‘’Sultanbeyli Gençlik Araştırması’’ ve ‘’Sultanbeyli Özel Gereksinimli Bireyler 
Araştırması’’ başlıklı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

BM HEDEFİ 17.18.
2020’ye kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik, coğrafi 
konum ve ulusal bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli, zamanlı 
ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak için en az gelişmiş 
ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte olan 
ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması

TÜRKİYE VNR 2019 SKA 17 HEDEFLER/POLİTİKALAR
Belirtilmemiş 

SULTANBEYLİ YEREL HEDEFİ 17.18.

Ar-ge faaliyetlerini nitelik ve nicelik 
olarak geliştirerek; veriye dayalı ka-
rar almanın etkin kılınması 
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Yerel Hedef Gösterge Mevcut Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

17.18 Ar-ge faa-
liyetlerini nitelik 
ve nicelik olarak 
geliştirerek; ve-
riye dayalı karar 
almanın etkin 
kılınması

Periyodik 
olarak ya-
pılan saha 
araştırması 
sayısı

Saha araş-
tırması stan-
dartları 2021 
yılı içerisinde 
belirlenmiştir. 

6

Temin edilemeyen 
verilerin toplanması 
ve izlenmesi için 
periyodik olarak 
yapılan standartlaş-
tırılmış saha araş-
tırma sayısını ifade 
eder.(Sosyal doku, 
gençlik, özel gerek-
sinimli bireyler vb.)

Sultanbeyli 
Belediyesi

Karar destek 
ekranı sayısı

Karar destek 
ekranlarının 
oluşturulma-
sına 2022 
yılı içerisinde 
başlanacaktır. 

-

Akıllı yönetişim 
sisteminde yönetici-
lerin kararlarını etki-
leyebilecek bilgilerin 
yer aldığı ekranların 
sayısını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi
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17.1. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.2. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.3. no’lu hedef 17.16 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 

17.4. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.  

17.5. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.6. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.7. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.8. no’lu hedef 9.c no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

17.9. no’lu hedef 17.16 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.

17.10. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir. 

17.11. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.12. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.  

17.13. no’lu hedef yerel düzeyde geçerli değildir.

17.15. no’lu hedef  yerel düzeyde geçerli değildir.

17.19. no’lu hedef 17.18 no’lu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.
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İlçede yaşayan mültecilerin kayıt sorununu 
çözmek, takiplerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını 
belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını tek 
bir merkezden sağlamak amacıyla geliştirilen 
bir yazılımdır.

SUKOM bilgi işlem yazılımı sayesinde şahıs 
ve ailelerin kapsamlı olarak bilgileri sisteme 
girilebilmektedir. Kişinin kimlik bilgileri, adresi, 
mesleği vb. gibi temel bilgilerin yanı sıra ailesi 
ve yaşadığı eve ait kira bilgisi, evde kalan 
aile sayısı, yetim/öksüz sayısı, engelli sayısı, 
1 yaşından küçük bebek sayısı gibi bilgiler de 
kaydedilebilmektedir. 

Aynı zamanda bu sistem ile ailelere erzak, kışlık 
malzeme, bebek bezi, eşya, kıyafet vb. gibi her 
türlü ihtiyaç maddesi talebi oluşturulabilmekte, 
kişiler için iş ve işçi aranabilmekte, Mülteciler 
Toplum Merkezi çalışanları için ise görev 
tanımlaması yapılabilmektedir.

SUKOM
(Suriyeliler Koordinasyon Merkezi Yazılımı)

ÖRNEK
UYGULAMA
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SUKOM web üzerinden çalışabildiği için, 
mülteciler konusunda faaliyet gösteren 
herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu 
da kendisine tanımlanan bir hesap ile sisteme 
giriş yapabilmekte, bilgileri kontrol edebilmekte 
veya kayıt ekleyebilmektedir. 

SUKOM’da oluşturulan hesapların yetki sınırı 
özelliği de vardır. Bir hesap için istenilirse 
sadece belirli alanları görme, sadece okuma 
gibi çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. SUKOM 
bu özelliği ile farklı kurumların ortaklaşa 
çalışabilmesini ve birbirleri ile iletişim 
kurabilmelerini sağlayabilmektedir.
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Yerel yönetimler, yerel hizmetlerle ilgili politika 
belirlerken ve hizmet sunarken; toplumun özelliklerini 
dikkate almak durumundadır. Toplum homojen bir 
yapı olmayıp; kültürel, demografik, ekonomik açıdan 
farklılaşan gruplardan (Gençler, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, göçmenler vb.) oluşur. Bu nedenle bu 
grupların her birine daha yakından bakıp, tanımak 
ve beraberinde ihtiyaç ve taleplerini öğrenmek; 
doğru hizmet politikalarının geliştirilmesi açısından 
önemlidir. Bu yaklaşımla,  kimseyi geride bırakmadan 
hizmette eşitlik, adalet ve katılımcılık sağlanmış olur. 
Buradan hareketle ar-ge, belediye faaliyetlerinin 
merkezinde yer almaktadır. 

Sultanbeyli AR-GE Modeli 
(SARGEM) 

ÖRNEK
UYGULAMA
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Sultanbeyli Belediyesi, ilçe halkını tanıyarak; ihtiyaçlar 
doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirmek amacıyla ar-
ge yapılanması oluşturmuştur. Bu yapı çerçevesinde tematik 
bir alanda politika veya strateji geliştirilirken; aşağıdaki 
adımlar izlenmektedir: 

1. LİTERATÜR TARAMA: Mevzuatlar, Ulusal ve Uluslararası 
Üst Politika Belgeleri, 2030 BM Gündemi (Yerel SKA hedefleri 
ile eşleştirme), Kurumsal Stratejik Plan ( Stratejik amaçlarla 
eşleştirme) Akademik Çalışmalar, İyi Uygulama Örnekleri, 
İlgili Kuruluşların (Düşünce Kuruluşları, STK’lar, Yerel Yönetim 
Birlikleri, TÜİK, Araştırma Merkezleri vb.) Yayınladığı Raporlar.  

2. SAHA ARAŞTIRMASI: Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin 
(Anket, mülakat, odak grup, gözlem, çalıştay vb.) birlikte 
kullanıldığı kapsamlı bir araştırma süreci.

3. ANALİZ ve DEĞERLENDİRME: Literatür ve saha araştırması 
verilerinin bir arada değerlendirilerek; mevcut durumun ortaya 
konması.

4. POLİTİKA ÖNERİLERİ GELİŞTİRME: Mevcut durumdan 
hareketle tespit edilen ihtiyaçlara yönelik politika önerilerinin 
geliştirilmesi.

5. EYLEM PLANININ ÇIKARILMASI: Paydaşlarla işbirliği 
içerisinde politika önerilerinin uygulamaya geçirilmesi için 
eylem planının hazırlanması. Bu kapsamsa; sorumlulukların 
tanımlanması, takvimin belirlenmesi, izleme-değerlendirme 
göstergelerinin oluşturulması. 

6. FİNAL RAPORUNUN YAYINLANMASI: Araştırma süreci 
boyunca toplanan verilerin ve elde edilen bulguların; aynı 
zamanda politika önerisi ve eylem planının yer aldığı final 
raporunun yayınlanması. 
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Mültecilere yönelik kapsamlı hizmetlerin sürdürülmesi için ortaklık geliştirilerek; 
projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılından itibaren fon sağlayan ve iş 
birliği yapılan kurumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir56 : 

STRENGTHS Projesi Horizon 2020 Avrupa 
Birliği Programı

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

56 https://multeciler.org.tr/projelerimiz/

Alan Sağlık 

İşbirliği Yapılan Kurum Avrupa Birliği

Amaç 

• ToplumProblem Yönetimi+’nın(PM+) sağlık sistemine 
entegre etmek için gerekli adımları belirlenmesi
• PM+ ve PM+’ın eğitim materyallerini yararlanıcılara 
uyarlanması
• PM+’ı ölçeklendirilmesi
• PM+’ın uygulama ve yatırım maliyeti belirlenmesi
• PM+’ın çıktı(kanıt) bazlı yaygınlaştırılması 
sağlanması
• Türkiye’de (Mülteciler Derneği) yönelik PM+ grup 
terapileri

Tarih 2017-01 / 2021-12

Alan Kriz Yönetimi 

İşbirliği Yapılan Kurum SKL International 

Amaç 

• Suriye krizinden ciddi boyutlarda etkilenen iki 
ülke olan Türkiye ve Lübnan’da yerel yönetimlerin 
göç karşısında rezilyansını barışçılık ve kapsayıcılık 
ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek üzere 
kapasitelerini artırmaya katkı sağlamak

Tarih 2019-11 / 2021-12

Rezilyans (RESLOG) Projesi
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Kariyer Merkezi Projesi

Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi

Alan İstihdam

İşbirliği Yapılan Kurum Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) 

Amaç 

• Piyasa araştırması gerçekleştirerek, sektörün 
ihtiyaçlarını saptamak,
• İşverenlerin çalışanlara bakış açılarının analiz 
etmek,
• İşverenler ile iş birlikleri gerçekleştirmek,
• Kişilerin yetenek ve tecrübelerine dayalı olarak 
doğru şekilde yönlendirilmelerini sağlamak,
• Kişileri çalışma hayatı ve iş hukuku ile ilgili 
bilgilendirmek ve istismarcıların önüne geçmek,
• Kişilerin iş arama süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak,

Tarih 2020-07 / 2020-12

Alan Sağlık

İşbirliği Yapılan Kurum
International Development and Relief Foundation 
(IDRF) 
Refugee Girls Worldwide (RGW) 

Amaç 

• Doğumdan sonraki süreçte anneye ruh sağlığı, 
beslenme ve bebek bakımıyla ilgili rehberlik yapmak
• Bebeğin gelişimi takip edilerek sağlıklı bir toplum 
oluşturmak

Tarih 2020-05 / 2021-8
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Toplum Merkezi Yapılanması ile Mültecilere 
ve Yerel Halka Bütünleşik Sosyal Hizmetlerin 
Sağlanması Projesi

Covid-19 Salgını ile Mücadele Projesi

Koruma ve Eğitim Projesi #4

Alan Koruma ve Sosyal Uyum

İşbirliği Yapılan Kurum

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı 
(Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development- BMZ)

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel 
Müdürlüğü (European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations- ECHO)

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (German 
Corporation for International Cooperation- GIZ) 

Tarih 2019-05 / 2021-06

Alan Kriz Yönetimi 

İşbirliği Yapılan Kurum Kahane Foundation 

Tarih 2020-05 / 2021-04

Alan Koruma ve Eğitim

İşbirliği Yapılan Kurum Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR)

Tarih 2020-01 / 2020-12



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

277

Kadın Sığınma Evi

Gönüllü Kalın Projesi

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek 
Merkezi Projesi #3

Alan Kadına Destek 

İşbirliği Yapılan Kurum Kahane Foundation

Tarih 2020-05 / 2021-01

Alan Sivil Katılım 

İşbirliği Yapılan Kurum Avrupa Birliği Sivil Düşün

Tarih 2020-08 / 2020-10

Alan Sağlık

İşbirliği Yapılan Kurum Relief International 

Tarih 2020-01 / 2020-12
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Okul Öncesi Eğitim Projesi

Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi 
Destekleme Projesi

Eğitim ve İşe Destek Projesi

Alan Eğitim 

İşbirliği Yapılan Kurum
International Development and Relief Foundation 
(IDRF) 
Refugee Girls Worldwide (RGW)

Tarih 2019-09 / 2020-06

Alan Eğitim 

İşbirliği Yapılan Kurum İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

Tarih 2018-10 / 2020-04

Alan İstihdam 

İşbirliği Yapılan Kurum Assistance Coordination Unit (ACU)

Tarih 2019-12 / 2020-02
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Veri Yönetimi
İlçede ikamet eden mültecilerin ihtiyaçlarının sağlıklı şekilde tespit edilmesi ve 
karşılanması için sahadan veri toplama, analiz ve izleme-değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.

Mülteci nüfusa ait verilerin tutulduğu SUKOM adlı bir web tabanlı yazılım 
geliştirilmiştir. Bu sistemde, saha verileri ve kimlik verileri toplanmakta ve konuya 
ilişkin veri kirliliği de en aza indirgenmektedir. Mülteci çalışmalarında ihtiyaç 
duyulan analizler ve raporlamalar da bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Saha Araştırmaları 
İlçede yaşayan mültecilere ait verilerin toplanması için saha araştırmaları 
gerçekleştirilmektedir: 

Mülteciler Derneği Memnuniyet Anketi: Mültecilerin aldıkları hizmetlerden 
memnuniyet durumlarının ölçülmesi ve beklentilerinin alınması amacıyla 2018 
yılında gerçekleştirilmiştir. CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi 
kullanılarak 1225 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. 

Suriyeli Mülteciler ile Yerel Halk Arasındaki Sosyal Uyum Düzeyinin Tespiti: 
Sultanbeyli ilçesinde yerleşik yaşayan Suriyeli mültecilerin, ilçedeki sosyal uyum 
düzeyinin tespiti, mültecilerin grup içi, yerel halk/aktörler ve hizmet aldıkları 
kurumlar ile olan sosyal uyum düzeyinin tespiti ve arttırılmasına yönelik stratejilerin 
elde edilmesi amacıyla 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın kantitatif aşamasında CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)  
yöntemi kullanılarak yerel halktan 816 Suriyeli mültecilerden ise 806 Kişi olmak 
üzere toplamda 1622 kişi ile anket yapılmıştır.

Araştırmanın kalitatif aşamasında yerel kurum temsilcileri, kamu yöneticileri, 
STK yetkilileri, gönüllüler, mahalle muhtarları, yerel halk, yerel esnaf, mülteci halk, 
mülteci esnaf ve idari yetkililer olmak üzere farklı hedef kitleler olmak üzere 109 
kişi ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler haricinde, farklı 
yaş gruplarından oluşan yerel halk ve mülteci halk ile fokus grup toplantıları da 
gerçekleştirilmiştir.
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Sultanbeyli İlçesindeki Suriyeli Mültecilerin Ruh Sağlığı ve Engellilik Durumu 
Araştırması: Araştırma 11 Eylül 2019 tarihindeki niceliksel saha çalışması ile 
başlamış ve 31 Ekim 2019 kadar sürmüştür. Araştırma niceliksel, niteliksel ve 
odak grup görüşmeleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Niceliksel bölüm 
kişilere uygulanan sağlık anketleri ile desteklenirken niteliksel ve odak grup 
görüşmelerinde ise mülteciler ile yüz yüze mülakatlar yapılmış ve daha ayrıntılı 
bilgi toplanması amaçlanmıştır.

Gösterge
Mevcut 
Değer 
(2020)

Hedef 
Değer 
(2030)

Tanım Kaynak

İşbirliği ya-
pılan proje 
sayısı

7

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mültecilere yönelik projeler 
kapsamında işbirliği yapılan 
kuruluş sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

SUKOM sis-
temine kayıtlı 
mülteci sayısı

20.121

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mülteciler Derneği SUKOM 
yazılımına kayıt edilen mülteci 
sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği

Mülteci nü-
fusa yönelik 
gerçekleş-
tirilen saha 
araştırması 
sayısı

3

Hedef de-
ğer daha 
sonra be-
lirlenecek

Mülteciler Derneği tarafından, 
anket ve mülakat yöntemle-
riyle yapılan çalışmaları ifade 
eder.

Mülteciler ve Sığın-
macılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma 
Derneği
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SONUÇ VE 
SONRAKİ 
ADIMLAR
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Bu raporla, vatandaşların ve kurumların kalkınma düzeyine 
yönelik algıları, hizmet sunan kurumların faaliyetleri, ilçe 
düzeyi veriler ve izleme göstergeleri bir araya getirilerek, 
Sultanbeyli ilçesinin 2030 gündeminin neresinde olduğunun 
resmi çekilmiştir. Rapor, ilçenin mevcut durumunu tüm 
yönleriyle görünür kılmıştır. 

RAPOR HANGİ YÖNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?
Raporu daha önce yayımlanmış olan VLR raporlarından ayıran en temel özelliği, her 
bir alt hedefte 3 düzey arası (uluslararası-ulusal-yerel) uyumun verilmiş olması; 
aynı zamanda VLR-VNR bağlantısının kurulmuş olmasıdır. Bu bağlantının kurulması; 
sürdürülebilir kalkınmanın yerelden evrensele uzanan yolunun basamaklarını 
göstermektedir. VLR raporlarında çoğunlukla yer verilmediğini gördüğümüz bu 
uyum yeni yazılacak raporlarda sağlandığı takdirde; hem hizmet sağlayıcılar hem 
de okuyucular yerel düzeyde belirlenen herhangi bir hedefin ulusal ve küresel 
ölçekte neye hizmet ettiğini bütüncül olarak algılayacaklardır.

Raporda her bir SKA başlığında izleme göstergelerinin mevcut ve 2030 hedef 
değerleri verilmiştir. Bu yönüyle rapor, önümüzdeki 9 yıllık süreçte kurumların 
ortaklaşa çalışarak ilçeyi 2030’a taşırken, her adımda bakabilecekleri bir başvuru 
kaynağı niteliğindedir. 

Raporda 14. SKA hariç tüm SKA’lar ele alınarak; tüm küresel amaçların yerelde neye 
karşılık geldiğine bakılmış; birçok alt hedef ve göstergede değişiklik yapılarak yerele 
uyarlanmıştır. Bu uyarlama, ilçe düzeyinde hali hazırda yürütülen veya planlanan 
faaliyetler ile kurumsal düzeyde konulan hedefler değerlendirilerek yapılmıştır. Bu 
çalışmanın öncelikle Türkiye’deki ilçelerin kendi hedef ve göstergelerini belirlerken 
yararlanabilecekleri bir örnek olacağını düşünmekteyiz. 

‘’Kimseyi Geride Bırakma’’ bölümü VLR ve VNR raporlarının çoğunda küresel 
amaçların değerlendirildiği bölümden ayrı olarak verilmektedir. 2021 Sultanbeyli 
VLR raporunda ise,  ‘’Kimseyi Geride Bırakma’’ bölümü uygun olan tüm SKA’larla 
ilişkisi kurularak sunulmuştur. Raporun SKA 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 ve 17. Amaç 
başlıklarında; ilçeye göç etmiş mültecilere yönelik hizmetler, ayrı bir alt başlık ile 
verilmiştir. 

SKA’lara ilişkin mevcut durum analizi çıkarılırken; SKA 1, 3, 4, 6, 8, 11 ve 13. 
kalkınma amaçlarının alt hedefleri yüksek oranda yerelleştirilmiş; diğer amaçların 
alt hedefleri ise, ulusal veya il ölçeğinde kaldığından, yerel düzeye düşük oranda 
uyarlanabilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, bazı amaçlar için daha az izleme 
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göstergesi oluşturulmuştur. İleriki yıllarda ölçme-değerlendirmenin daha sağlıklı 
şekilde yapılabilmesi için uzman kuruluşların desteğinin alınarak; yerelleştirme 
metodolojisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

İlçenin SKA alanlardaki mevcut durumunun tespit edilmesi için istatistiki verilere 
ek olarak ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Araştırması’’ yapılmıştır. 
Bu araştırma ile vatandaşların ve hizmet sunan kurum temsilcilerinin ilçenin 
sürdürülebilir kalkınma düzeyine ilişkin algıları ölçülmüştür. Çıkan sonuçlar her bir 
SKA başlığında ‘’ilçe algısı’’ olarak sunulmuştur. Her bir SKA alanında verilen total 
skor puanları aşağıda toplu halde sunulmuştur: 

Tablo 13: SKA’lar bazında Vatandaş ve Hizmet Sunan Kurumlar Total Skor 
Dağılımı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Vatandaş Total Skor Kurumlar Total Skor

SKA 1 (Yoksulluğa Son) 51 66

SKA 2 (Açlığa Son) 53 68

SKA 3  (Sağlıklı Bireyler) 64 68

SKA 4 (Nitelikli Eğitim) 53 64

SKA 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) 54 64

SKA 6 (Temiz Su ve Sıhhi Koşullar) 68 76

SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) 74 78

SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) 45 47

SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı) 51 63

SKA 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) 57 66

SKA 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) 54 62

SKA 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) 71 75

SKA 13 (İklim Eylemi) 54 49

SKA 15 (Karasal Yaşam)  55 62

SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) 58 68

SKA 17 (Hedefler için Ortaklıklar) 58 90
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Tablo 14: En Düşük Skor Puanı 
Alan SKA Alanları                           

Tablo 15: En Yüksek Skor Puanı 
Alan SKA Alanları

EN DÜŞÜK SKOR PUANI ALAN SKA ALANLARI

NO VATANDAŞ KURUMLAR 

1 SKA 8 SKA 8

2 SKA 1 ve
SKA 9 SKA 13

3 SKA 4 ve
SKA 2

SKA 11 ve
SKA 15

EN YÜKSEK SKOR PUANI ALAN SKA ALANLARI

NO VATANDAŞ KURUMLAR 

1 SKA 7 SKA 17

2 SKA 12 SKA 7

3 SKA 6 SKA 6

Vatandaşlar ve kurum temsilcileri ilçenin SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme) başlığının öncelikli gelişim alanı olduğu kanaatinde birleşmektedirler. 
Bunu takiben, vatandaşlar 2. sırada en düşük puanı 1. ve 9 amaçlara; 3.sırada 
da 4. ve 2. Amaçlara vermişlerdir. Vatandaşların ekonomik ve sosyal alanlarda 
gelişmi öncelikli gördüğünü söyleyebiliriz.   

Kurum temsilcileri 8. amacı öncelikli gelişim alanı görmekle beraber; 2. ve 3. sırada 
çevresel konuları kapsayan 13,11 ve 15. amaçlara da düşük puan vermişlerdir. Bu 
tablo kurum temsilcilerinin, çevresel boyutun kalkınmanın temel dinamiklerinden 
olduğunu ve bu alanda çalışmaların artırılması gerektiğini düşündüğü şeklinde 
yorumlanabilir. 

Vatandaşlar çevresel konuların öne çıktığı 7., 12. ve 6. amaçlara; benzer şekilde 
kurum temsilcileri de 7. ve 6. amaçlara yüksek puan vermiştir. 
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KAZANIMLAR
Raporun çerçevesi uzun bir çalışma süreci sonucunda açığa çıkmıştır. Bu süreç 
raporu hazırlayan Sultanbeyli Belediyesi’ne, yerelde hizmet sunan diğer kurumlara 
ve bununla bağlantılı olarak da ilçeye ne kazandırdı? diye baktığımızda, birçok 
kazanım elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

BU RAPORLAMA SÜRECİNİN ÇIKTILARI:
• İlçeyi daha bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı elde edildi. 
• İzleme göstergelerinin çıkarılmasıyla; ilçe geneli izleme-değerlendirme aracı 

oluşturuldu. Böylece ilçeye hizmet sunan tüm kurumlar, SKA’lar bazında 
hizmetlerinin etkilerini analiz edebileceklerdir. 

• Süreci yürüten ilçe belediyesinin izleme-değerlendirme kapasitesi gelişti.  
• Her düzeydeki kamu kurumu, STK, aynı zamanda vatandaşlar ilçenin mevcut 

durumunu, ilçeye hizmet eden kurumların faaliyetlerini ve ilçe için düşünülen 
gelecek vizyonunu şeffaf bir şekilde görme imkanına kavuştu. 

• Kurumlararası iletişim arttı. 
• Kurumların birlikte planlama ve uygulama yapma pratiği gelişti. 
• İlçede 2030 gündemi ve SKA’lara yönelik farkındalık arttı. 
• Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde 

duyurma ve tanıtma fırsatına erişildi. Böylece ilçenin kalkınması için ihtiyaç 
duyulan maddi ve teknik desteklerin alınmasına ve ulusal ve uluslararası 
düzeyde ortaklıklar geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu. 

VLR yazım sürecinde elde edilen tecrübe ile ilçenin belirlenen hedefler 
doğrultusunda gelişiminin sağlanmasına yönelik atılması planlanan adımlar:
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ATILACAK ADIMLAR: 
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Farkındalık faaliyetleri (kurumlar, 

vatandaş ve özel sektöre yönelik) yaygınlaştırılacak. 
• Kurumlararası veri alışverişinin sistematik bir yapıya kavuşturulacak. 
• Sultanbeyli Sürdürülebilir Kalkınma İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

oluşturulacak. 
• Yerel yönetimler ile bilgi paylaşımı yapılarak, VLR raporlamasının yaygınlaşmasına 

destek sağlanacaktır. 

Hazırladığımız bu ilk VLR raporunun ardından, 2 yıllık periyodlarla VLR İlerleme 
Raporlarını yayımlanmayı planlıyoruz. Bu raporda faaliyet alanları detaylıca 
verildiğinden; ilerleme raporlarının kapsamı daha sınırlı tutulacaktır. İlerleme 
raporlarında izleme göstergelerinin değerlendirmesine, yeni faaliyetler hakkında 
bilgilere, (varsa) yeni göstergelere ve (gerekirse) alt hedeflerde güncellemelere 
yer verilecektir. 

2021 Sultanbeyli VLR raporu57 dünya genelinde ilçe düzeyinde yayımlanan ilk rapor 
olma özelliğini taşımaktadır. Rapor, farklı düzeylerde yerel yönetimlerin SKA’ların 
hayata geçirilmesinde oynadıkları rolleri ortaya koyabileceklerinin göstergesidir. 

Bu çalışmanın, yerel yönetimlere cesaret vereceğine inanıyor ve eşitsizliklerin 
daha da arttığı pandemi sürecinde öncelikli olarak dezavantajlı kentleri kendi 
koşullarıyla 2030 gündemini anlatmaya davet ediyoruz.

57 Bu bilgi, ‘’Gönüllü Yerel İncelemeler Rehberi Cilt 2-Yeni Nesil VLR’lere Doğru: Yerel-Ulusal Bağlantıyı Keşfetmek’’ (Guidelines for 
Voluntary Local Reviews Volume 2 Towards a New Generation of VLRs: Exploring the local-national link) dokümanından alınmıştır. 
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EKLER



GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

288

EK 1: Sultanbeyli Belediyesi 2020-2024 Stratejik Amaç ve Hedeflerinin SKA 
Amaç ve Hedefleri İle Hizalaması 

KOD HEDEFLER
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A1.H1

Çalışanların kapasitesini, 
verimliliğini, motivasyonunu 
arttırıcı ve eğitim seviyesini 
yükseltici çalışmalar yapmak, 
insan kaynaklarını etkin ve 
etkili kullanmak.

16.5 
16.6 
16.7 
16.10

A1.H2 Kalite yönetim sisteminin 
geliştirilmesi

16.7 
16.8 
16.10

17.14

A1.H3

Kurumsal karar verme 
süreçlerini etkin yönetmek ve 
bilgi kaynaklarına hızlı erişimi 
sağlamak

16.7 
16.8 
16.10

17.13 
17.14

A1.H4
Karar alma süreçlerini etkin 
yöneterek kurumsal imajı 
geliştirmek

16.7 17.18 
17.19 

A1.H5

Belediye hizmetlerinin etkin 
yürütülmesi için fiziki ihtiyaç-
ları gidermek ve sürdürülebilir 
tedarik hizmeti sağlamak

16.5 
16.6 
16.10

17.3  
17.9 
17.16 
17.17

A2.H1
Kurumsal denetim hizmetlerini 
etkin ve etkili bir şekilde yapa-
rak devamlılığını sağlamak

16.5 
16.6 
16.10

A2.H2

Belediyemiz taraf olduğu 
hukuki süreçlerin etkin takibi, 
iş ve işlemlerin yürürlükteki 
mevzuata uygunluğunu temin 
etmek.

16.3

A2.H3

Gelir-gider işlemlerinde 
verimlilik ve hizmet kalitesinin 
artırılması ve etkin yönetimini 
sağlamak 

16.5 
16.6 
16.10

17.1

A2.H4

Önce Kaliteli Hizmet anlayışı 
ve ilkesiyle Belediye Ait Sos-
yal Tesislerin Etkin Bir Şekilde 
İşletilmesini Sağlamak

17.1

A2.H5

Şehircilik, yerel yönetim,ino-
vasyon, stratejik veri yöne-
timi alanlarındaki çalışma ve 
projeleri destekleyerek, ilgili 
konularda atölye,çalıştay, ve 
seminerler düzenleyerek araş-
tırma ve geliştirme faaliyetleri 
yürütmek.

9.5 16.7

17. 
14  
17.17  
17.18 
17.19 

A3.H1

Bilgi ve teknolojik kaynakların; 
etkin ve güncel yöntem-
lerle sürekliliğini sağlamak, 
kurumun yazılım, donanım ve 
iletişim ihtiyacını sağlamak.

16.5  
16.6 
16.10

A3.H2

Güncel teknoloji ve düşünce 
akımlarını belediye iş ve 
hizmetlerinde kullanımını 
sağlamak.

16.5  
16.6 
16.10
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KOD HEDEFLER
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A3.H3

Kurumun orta ve uzun vadeli 
amaç ve hedeflerini yenilikçi 
yöntemlerle planlamak, 
izlemek , değerlendirmek ve 
İç kontrol standartları çer-
çevesinde kurumsallaşmayı 
sağlamak.

11.a
16.5  
16.6 
16.10

17.14

A3.H4 Veriye dayalı yönetim modeli-
nin kurulmasını sağlamak. 9.5 17.18 

17.19 

A3.H5

Ulusal , uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla  ilişkileri 
yürütmek, yeni iş birlikleri 
kurmak ve  ulusal ve uluslara-
rası fon kaynaklarına projeler 
geliştirmek.

17.3  
17.9 
17.16 
17.17

A4.H1

Hazırlanan imar planları çerçe-
vesinde yeni yapıların kente 
kazandırılmasını, mevcut 
riskli yapıların iyileştirilmesini 
sağlamak

11.1 
11.3 

A4.H2

İmar faaliyetine ilişkin iş 
süreçlerini iyileştirerek, dijital 
ortamda vatandaşa daha 
etkin hizmet sunmak.

11.3 16.5  
16.6 
16.10

A4.H3 İmar planlarını tamamlamak ve 
iş süreçlerini iyileştirmek

11.3 

A5.H1

Kent Bilgi Sistemini güncelle-
mek ve Mekansal Adres Kayıt 
Sistemi (MAKS) ile uyumlulu-
ğunu sağlamak

16.5  
16.6 
16.10

A5.H2

Belediyeye ait gayrimenkulleri, 
belediye ve ilçe sakinlerinin 
yararı gözetilerek değerlendir-
mek, imar planlarında kamuya 
ayrılmış alanların elde edilme-
sini hızlandırmak ve mevcut 
alanların en verimli şekilde 
kullanımını sağlamak.

11.3 

A5.H3

İmar faaliyetleri çevresinde 
belirlenmiş olan kentsel 
alanların haritalandırılarak, ilçe 
halkının ihtiyaçlarına yönelik 
sportif, sosyal, kültürel ihti-
yaçları için yeni alanlar tahsis 
ederek en verimli şekilde 
kullanımını sağlamak.

11.1 
11.3 
11.7

A5.H4

Can ve mal güvenliğini 
teminen, imar planına,fen ve 
sağlık kurallarına, standartlara 
uygun kaliteli yapı yapılması 
için yapı denetimini sağlamak

11.1  
11.3

A5.H5
İmar kanununun 32,39,40,41. 
maddelerinin uygulanmasını 
sağlamak

11.1
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A6.H1

İlgili kurum ve kuruluşlarla 
olan koordinasyonu sağlaya-
rak kentin altyapı hizmetlerini 
geliştirmek; kentte sorunsuz 
çalışan ve ihtiyaca cevap 
veren bir altyapı sistemi 
oluşturmak.

6.5  
6.6 7.1

A6.H2

Sportif, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlara yönelik olan 
üstyapıları projelendirmek ve 
uygulamalarını yapmak.

11.1 
11.3 
11.7

A6.H3

Yaya ve trafik ulaşımını sağ-
layan kaldırım ve asfaltların 
yapımlarını ve bakımlarını 
daha etkin yaparak kullanım 
kalitesini en üst düzeyde 
tutmak ve insan güvenliğini 
sağlamak.

9.1 11.2 

A6.H4

Kaliteli ve güvenli bir ulaşım 
için toplu taşıma olanaklarını 
güçlendirmek; yaya ve bisiklet 
yolları gibi alternatif ulaşım 
türlerine yönelik çalışmaları 
arttırmak.

9.1 11.2 

A6.H5

Afet konusunda vatandaşın 
bilincini arttırmak, gerekli 
fiziki imkanları temin ve tesis 
ederek olası afete hazır bir 
ilçe olmak.

11.b

A7.H1

Mevcut ve Yapılması 
Planlanan Parkların Bakım, 
Onarım ve Temel İhtiyaçlarının 
Karşılanması

11.7

A7.H2

Mevcut yeşil alanların kalite-
sini artırmak ve kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını 
kentsel standartlar düzeyine 
çıkartmak.

11.7

A7.H3

Sürdürülebilir çevre için geri 
dönüşümü esas alan bir an-
layışla ekonomiye çevreye ve 
ekolojik dengenin korunması-
na katkı sunmak.

11.6

12.2  
12.4  
12.5 
12.8 

15.2  
15.4 
15.5 

A7.H4

Yenilikçi yöntemleri destek-
leyerek çevre bilincini geliş-
tirmek ve ekolojik dengenin 
korunmasına katkı sunmak.

7.2 11.6

12.2 
12.4  
12.5 
12.8 

13.1 
13.2 
13.3 
13.b 

15.2  
15.4 
15.5 

A7.H5

Hayvan refahının ve haklarının 
korunmasını sağlayarak sokak 
hayvanlarının doğal denge 
içinde yaşamasına yönelik 
hizmetler sunmak.

15.1

A8.H1

 Başta Dezavantajlı gruplar 
olmak üzere tüm hemşeh-
rilerimizin maddi  ve sosyal 
yoksunluklarını gidermek.

1.1 
1.2  
1.3

4.1 
4.6 
4.a

10.2
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A8.H2

 Dezavantajlı gruplar öncelikli 
olmak üzere tüm hemşehri-
lerimizin işgücü piyasasına 
yönelik eğitim , danışmanlık, 
rehberlik  ve istihdama erişme 
faaliyetleriyle yaşam kalitesini 
yükseltmek ve toplumsal 
refahı artırmak.

4.3 
4.4 
4.7

5.1 
5.b 

8.5  
8.6  
 

A8.H3

Hemşehrilik  bilinci, birlikte 
yaşama kültürü ve etkin göç 
yönetimi ile sosyal uyumu 
sağlamak

4.7 16.7

A8.H4
Yürütülen tüm faaliyetler-
de önleyici hizmet bilincini 
geliştirmek

3.4  
3.5 

4.2 
4.3 
4.4  

5.2 
5.5 
5.b

16.1 
16.2

A9.H1

Kültürel belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda , toplumun her 
kesimine hitap eden kültür 
sanat faaliyetleri düzenleye-
rek kültürel bilinci yükseltmek 
ve toplumsal gelişime katkı 
sağlamak.

4.1  
4.6 
4.7 
4.a  

A9.H2

Hayat boyu öğrenme ilkelerini 
benimseyerek kadın, çocuk, 
gençlik alanında rekreasyon  
faaliyetlerini geliştirmek

4.1   
4.2 
4.7 
4.a 

11.7

A9.H3

Yenilikçi teknolojiler ile ulusal 
ve uluslararası medya iletişim 
araçlarını kullanarak dijital 
dönüşüm sürecine destek 
olmak; daha hızlı, daha aktif 
ve iletişime açık bir yönetişim 
modelinin yürütülmesini 
sağlamak

16.5  
16.6  
16.7 
16.10

A9.H4

Bilgi iletişim teknolojilerinin 
desteği ile etkin verimli şeffaf 
bir yönetim modeli oluştur-
mak ve yönetişim kültürünü 
geliştirmek

11.a

16.5  
16.6  
16.7 
16.10

17.17 
 

A9.H5

Sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda, kültürel ve 
sosyal faaliyetler düzenlenme-
si ve bu faaliyetlerin icrası için 
imkan sağlanmak ve kültürel 
hayatı geliştirmek

4.1 
4.6   
4.7  
4.a  

A10.H1

Etkin ve vatandaş odaklı halk-
la ilişkiler yönetim sistemini 
geliştirerek karar süreçlerine 
katılımı sağlamak.

16.5  
16.6  
16.7 
16.10

A10.H2

Kent düzeninin sağlanması 
için paydaşlarla işbirliği içer-
sinde sürdürülebilir denetim 
hizmetleri sunmak

2.c 
2.1 8.3 16.1 

A10.H3

Ticari hayatın geliştirilmesi 
için sıhhi ve gayri sıhhi işyer-
lerinin ruhsatlandırılmasını 
sağlamak.

2.1 8.3
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EK 2: 2030 Sultanbeyli Hedef ve Göstergeleri 

SKA YEREL HEDEF GÖSTERGE
MEVCUT
DEĞER
(2020)

HEDEF
DEĞER 
(2030)

TANIM KAYNAK

SKA 1

1.2 Kurumlar arası iş 
birliği içinde sürdürü-
lebilir sosyal hizmet 
çalışmalarıyla gerçek 
ihtiyaç sahiplerine erişi-
lerek, yoksul kesimlerin 
desteklenmesi 

Aylık geliri minimum 
gelir ve altında olan 
hane oranı

45%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Gelir miktarı asgari ücret ve 
altında olan hane sayısının 
toplam hane sayısına oranını 
ifade eder. (Asgari ücret, yasal 
bakımdan işçilere ödenebilecek 
en düşük ücret seviyedir; 2020 
Haziran ayında asgari ücret 
aylık yaklaşık 345 dolara denk 
gelmektedir.)

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli İlçesi 
Haneler Covid-19 
Etki Araştırması

Sosyal destek başvu-
rusu onaylanan ihtiyaç 
sahibi hane oranı

%57

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sosyal destek başvurusu 
ilgili komisyonlar tarafından 
onaylanan hane sayısının sosyal 
destek başvurusu yapan toplam 
hane sayısına oranını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

SKA 2

2.1 Düzenli denetim fa-
aliyetleri ile ilçe halkının 
uygun fiyatlı, güvenilir 
ve besleyici gıdaya erişi-
minin sağlanması 

İlçede gıda güvenliği 
standartlarına uygun 
olmadığı tespit edilen 
iş yeri oranı

‰38

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

İlçede gıda denetiminden 
geçemeyen iş yeri sayısının 
ilçede gıda sektöründe faaliyet 
gösteren toplam iş yeri sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli Kay-
makamlığı - İlçe 
Tarım ve Orman 
Müdürlüğü

2.2 Sağlıklı ve yeterli 
beslenme konusunda 
erken çocukluk döne-
minde olan çocukların 
ve ebeveynlerinin 
bilinçlendirilerek, sağlıklı 
nesillerin yetişmesine 
katkı sağlanması

Erken çocuklukta 
beslenme konusunda 
bilinçlendirilen anne 
sayısı

Veri erişimi 
beklemede -

İstanbul95 ve Sultanbeyli95 
projesi kapsamında eğitim alan 
annelerin toplam sayısını ifade 
eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi / 
İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi- 
İSADEM

SKA 3

3.3 Toplum sağlığını 
etkileyen ani salgın veya 
bulaşıcı hastalıklara kar-
şı kentsel dayanıklılığın 
artırılması 

Salgınlara Karşı Kentsel 
Dayanıklılık Modelinin 
Uygulanma Oranı

Modelin 
uygulama 
aşamasına 
geçmesine 
ilişkin görüş-
meler devam 
ediyor. 

-

Yerelde hizmet veren kurumların 
salgın ile daha etkili mücade-
lede edebilmelerine yönelik 
hazırlanan çalışma modelini 
ifade eder. Model 3 aşamadan 
oluşmaktadır.

Sultanbeyli 
Belediyesi

3.4 Bireylerin kendisi 
ve çevresi ile denge ve 
uyum içinde, bedensel 
ve ruhsal olarak sağlıklı 
olmasının desteklen-
mesi

Tansiyon hastalığı 
yaygınlık oranı 19%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Tansiyon hastası olan kişi 
sayısının toplam nüfusa oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli İlçesi 
Haneler Covid-19 
Etki Araştırması

Diyabet hastalığı yay-
gınlık oranı 22%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Diyabet hastası olan kişi 
sayısının toplam nüfusa oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli İlçesi 
Haneler Covid-19 
Etki Araştırması

Astım hastalığı yaygın-
lık oranı 12%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Astım hastası olan kişi sayısının 
toplam nüfusa oranını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli İlçesi 
Haneler Covid-19 
Etki Araştırması

3.8 Erişimi kısıtlı 
olan bireylerin sağlık 
hizmetlerine erişiminin 
artırılması 

Sağlık hizmetine erişimi 
kısıtlı olan bireylerin 
hastaneye erişim 
taleplerinin karşılanma 
oranı      

%70 

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Hasta nakil hizmetinden yararla-
nan kişi oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

3.a Tütün ürünleri-
nin sağlığa zararları 
konusunda ilçe halkının 
farkındalığının artırılması

Düzenli sigara kullanan 
15-29 yaş arası nüfus 
oranı  

% 16

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Düzenli olarak sigara kullandığını 
belirten 15-29 yaş arası kişi sa-
yısının, 15-29 yaş arası toplam 
nüfusa oranını ifade eder.

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Gençlik 
Araştırması  

SKA 4

4.2 Erken çocukluk 
dönemi başta olmak 
üzere çocukların (0-18 
yaş) psiko-motor, 
psiko-sosyal ve bilişsel 
becerilerinin yeterli 
düzeyde gelişiminin 
sağlanması

Gelişimi düzenli olarak 
takip edilen 0-3 yaş 
arası çocuk sayısı

Veri erişimi 
beklemede -

İstanbul95 ve Sultanbeyli95 
projeleri kapsamında gelişimi 
desteklenen ve düzenli olarak 
izlenen 0-3 yaş arası toplam 
çocuk sayısını ifade eder.  

Sultanbeyli Be-
lediyesi/ İstan-
bul Büyükşehir 
Belediyesi-İSA-
DEM
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SKA 5

5.5 Kadınların karar 
alma mekanizmalarına 
katılımlarının artırılarak 
kadınların toplumsal 
hayatta söz sahibi olma-
sının desteklenmesi

İlçe yönetiminde yö-
netici pozisyonundaki 
kadın oranı

%17

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sultanbeyli Belediyesi ve Sul-
tanbeyli Kaymakamlığında görev 
yapan kadın yönetici sayısının 
Sultanbeyli Belediyesi ve Sul-
tanbeyli Kaymakamlığında görev 
yapan toplam yönetici sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi / 
Sultanbeyli 
Kaymakamlığı

SKA 6
6.5 Sürdürülebilir yağ-
mur suyu yönetiminin 
sağlanması

Yağmur Suyu Hattı 
Uzunluğu (m) 84.500

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Yağmur suyu hattının toplam 
uzunluğunu ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

SKA 7

7.1 Kentte sorunsuz 
çalışan ve ihtiyaca 
cevap veren bir altyapı 
sisteminin oluşturula-
rak; halkın güvenilir ve 
kaliteli enerjiye erişimi-
nin sağlanması 

Doğal Gaz Hattı 
Uzunluğu

Veri erişimi 
beklemede -

İlçe genelinde döşenen toplam 
doğal gaz hattı uzunluğunu 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi 

7.2 Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yaygınlaş-
tırılması 

Yeşil sertifika alan 
kamu binası sayısı     

Ön çalışmalar 
yapılmaktadır. -

İlçede bulunan ve değerlendir-
meler sonucunda yeşil sertifika 
alan kamu binalarının toplam 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi    

SKA 8

8.2 Küçük ve mikro 
ölçekli işletmelere, dijital 
dönüşüm ve e-ticaret 
konularında gerekli 
yetkinliklerin kazandırı-
larak; değişen ekonomik 
ve sosyal şartlara uyum 
sağlamalarının destek-
lenmesi

Dijital Dönüşüm ve 
Yetkinlik Geliştirme 
Merkezinden hizmet 
alan işletme oranı

Dijital 
Dönüşüm 
ve Yetkinlik 
Geliştirme 
Merkezinin 
2022 yılı içeri-
sinde açılması 
planlanmak-
tadır. 

-

Dijital dönüşüm ve e-ticaret ko-
nularında eğitim ve danışmanlık 
alan iş yeri sayısının toplam iş 
yeri sayısına oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi    

8.3 İlçede hizmet 
veren iş yerlerini kayıt 
altına alarak, ekonomik 
faaliyetlere resmiyet 
kazandırılması

Ruhsat denetimi yapı-
lan iş yeri sayısı 1372

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Ruhsat denetimi yapılan toplam 
iş yeri sayısını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi    

8.5 Dezavantajlı gruplar 
öncelikli olmak üzere 
çalışma çağındaki tüm 
ilçe sakinlerinin istihda-
ma erişim imkanlarının 
çoğaltılarak, toplumsal 
refahın artırılması 

Ne eğitimde ne istih-
damda olan genç oranı 
(15-29 yaş)

%23

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sultanbeyli Gençlik Araştırma-
sında eğitim hayatına devam 
etmediğini  ve çalışmadığını be-
lirten genç sayısının araştırma 
örneklemine oranını ifade eder.

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Gençlik 
Araştırması

İstihdama kazandırılan 
kişi oranı  %6

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Kariyer Merkezi aracılığıyla istih-
dam edilen toplam kişi sayısının 
Kariyer Merkezine başvuru 
yapan işsiz sayısına oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi 

Girişimciliği destekle-
nen kadın sayısı 31

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Hemdem Kooperatifi aracılığı ile 
girişimciliği desteklenen toplam 
kadın sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi 

8.9 Aydos Kalesinin 
turizme kazandırılarak, 
ilçede turizm ekonomisi-
nin canlandırılması

Aydos Kalesi Ziyaretçi 
Sayısı

Kale 2022 
yılı içerisin-
de ziyarete 
açılacaktır. 

-
Aydos Kalesini ziyaret eden yerli 
ve yabancı toplam kişi sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

8.10 İlçe halkının 
bankacılık hizmetlerine 
erişiminin artırılması

On Bin Kişi başına 
düşen ATM sayısı 3.52                

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Toplam ATM sayısının toplam 
ilçe nüfusuna oranını ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi

SKA 9

9.3 KOBİ’lerin ve 
girişimcilerin finansman 
kaynaklarına erişiminin 
artırılması için bilgilen-
dirme ve yönlendirmele-
rin yapılması

Dijital Dönüşüm Porta-
lı’nda paylaşılan duyuru 
sayısı

Dijital 
Dönüşüm 
ve Yetkinlik 
Geliştirme 
Merkezinin 
2022 yılı içeri-
sinde açılması 
planlanmak-
tadır. 

-

Dijital Dönüşüm Portalı üzerin-
den KOBİ’lere yönelik paylaşılan 
toplam duyuru sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi-Di-
jital Dönüşüm 
Projesi

9-c İlçe genelinde 
sorunsuz ve kesintisiz 
olarak internet erişimi-
nin sağlanması

Wİ-Fİ bağlantısı bulu-
nan hane oranı 75%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Kablosuz internet bağlantısı 
bulunan hane sayısının toplam 
hane sayısına oranını ifade eder.

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Gençlik 
Araştırması
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SKA 10

10.2 Engeli olan bireyle-
rin ve yaşlıların sosyal 
ve ekonomik olarak 
güçlendirilmesi 

Maddi destek sağlanan 
engelli oranı 52%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Maddi desteklerin herhangi 
birinden yararlanan (Engelli 
aylığı, muhtaç aylığı, evde bakım 
ücreti) engeli olan birey sayı-
sının toplam engeli olan birey 
sayısına oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli Özel 
Gereksinimli 
Bireyler Araştır-
ması   

Engelsiz Yaşam Mer-
kezinden hizmet alan 
birey sayısı (adet)

Engelsiz 
Yaşam 
Merkezi 2022 
yılı içerisinde 
faaliyete 
geçecektir.

-

Engelsiz Yaşam Merkezinde 
verilen hizmetlerden herhangi 
birisinden yararlanan toplam 
engeli olan birey ve engeli yakını 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi     

SKA 11

11.1 Mevcut riskli yapıları 
dönüştürerek, herkesin 
dayanıklı ve güvenli 
konutlara erişiminin 
sağlanması

Kentsel dönüşüme katı-
lan bina oranı (‰)        ‰ 2 

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

İmar mevzuatına uygun olmadığı 
veya afetlere karşı dayanıklı 
olmadığı tespit edildikten sonra 
kentsel dönüşüme giren bina 
sayısının toplam bina sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi      

11.2 Kırılgan grupların 
ihtiyaçlarının gözetilerek 
kaliteli ve güvenli bir 
ulaşım için toplu taşıma 
olanaklarının güçlendi-
rilmesi 

Kaldırım ve yaya 
yolların özel gereksi-
nimi olan bireylerin 
ihtiyaçlarına uygun 
olduğunu düşünenlerin 
oranı (%)

68%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

 ‘’Kaldırım ve yaya yolları enge-
lime uygun dizayn edilmiştir’’ 
yargısına katılan özel gerek-
sinimli birey sayısının, toplam 
özel gereksinimli birey sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- Sul-
tanbeyli Özel 
Gereksinimli 
Bireyler Araştır-
ması

Toplu ulaşım olanak-
larından memnuniyet 
oranı (%)

67%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

15-29 yaş gençlerin toplu ulaşım 
olanaklarından ortalama memnu-
niyet düzeyini ifade eder. 

Sultanbeyli Be-
lediyesi- Gençlik 
Araştırması 

11.4  Tarihi Aydos kale-
sinin restorasyon çalış-
malarının tamamlanarak, 
Sultanbeyli’nin kültürel 
mirasının korunması ve 
tanıtılması

Aydos Kalesi’nin 
yerel-ulusal-uluslararası 
düzeyde tanıtılmasına 
yönelik çalışmaların 
tamamlanma oranı (%)

20% 100%

Aydos Kalesi’nin tanıtılmasına 
yönelik şu faaliyetleri ifade eder:  
1. Sanat tarihi ve arkeolojik kazı, 
sempozyum raporlarının, kazı 
alanının havadan fotoğraflarının 
ve ‘’İstanbul’a Açılan Kapı: AY-
DOS’’ belgesinin yer aldığı dijital 
veri arşivin oluşturulması                                                        
 2.Tanıtım materyallerinin 
hazırlanması ve dağıtılması (ta-
nıtım videoları, kitapçık, broşür, 
hediyelik eşya vb.)   
3. Kale’nin ören yeri olarak 
tanınması için gerekli işlemlerin 
yapılması    
4. Ziyaretçilerin arkeolojik kazıla-
rı yerinde görerek öğrenmelerine 
imkan sağlanması   
5. Kale’nin ulusal-uluslararası 
kültürel mirasın korunmasına 
yönelik network ağlarına dahil 
edilmesi 

Sultanbeyli 
Belediyesi

11.7 Mevcut yeşil alanla-
rın kalitesinin artırılması 
ve kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının 
kentsel standartlar 
düzeyine çıkartılması

Kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı 3,91 m²

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

İlçedeki yeşil alan miktarının top-
lam nüfusa oranını ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi

11.a Yerel sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine 
erişimi artırmaya yönelik 
kurumlararası çalışma 
kabiliyetinin güçlendi-
rilmesi   

Sultanbeyli Sürdürüle-
bilir Kalkınma İzleme ve 
Değerlendirme Kuru-
lunun gerçekleştirdiği 
toplantı sayısı 

Sultanbeyli 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
İzleme ve 
Değerlendir-
me Kurulu’nun 
2022 yılı 
içerisinde 
kurulması 
planlanmak-
tadır. 

-

VLR raporunda sunulan ilçe dü-
zeyi gösterge hedef değerlerine 
erişilmesine yönelik eylemlerin 
planlanması için ilçe düzeyinde 
oluşturulan kurulun yaptığı top-
lam toplantı sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

11.b Afet konusunda 
vatandaşın bilincinin 
arttırılması ve gerekli 
fiziki imkanların temin 
ve tesis edilerek ilçenin 
olası bir afete hazırlıklı 
hale getirilmesi 

SAKUT tarafından ger-
çekleştirilen tatbikat 
sayısı 

2

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sultanbeyli Arama Kurtarma 
Timi (SAKUT) tarafından bekle-
nen büyük İstanbul depremine 
hazırlık amacıyla gerçekleştirilen 
toplam tatbikat sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Afet bilinçlendirme eği-
timine katılımcı sayısı 2477

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Afet bilinçlendirme eğitimlerine 
katılan toplam katılımcı sayısını 
ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi
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SKA 12

12.2 Doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve ilçe 
halkına çevre duyarlılığı 
kazandırılması

Geri dönüşüme ka-
zandırılan Tekstil Atığı 
miktarı (kg)

227.490

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Giysi kumbaraları ile toplanan ve 
geri dönüştürülen toplam tekstil 
atığı miktarını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüm ve atık 
ayrıştırma konusunda 
düzenlenen eğitimlere 
katılımcı sayısı

- -

İlçe halkının çevre duyarlılığı 
artırmaya yönelik düzenlenen 
eğitimlere katılan toplam kişi 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

12.5 Sürdürülebilir çevre 
için geri dönüşümü 
esas alan bir anlayışla 
ekonominin, çevrenin ve 
ekolojik dengenin korun-
masına katkı sunulması

Kişi başına düşen 
günlük ortalama evsel 
atık miktarı (kg)

0,92

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Çöp konteynırlarından toplanan 
günlük toplam evsel atık miktarı-
nın nüfusa oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme kazan-
dırılan atık yağ miktarı 
(kg)

31.939

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Atık yap bidonları ile toplanan ve 
geri dönüştürülen toplam atık 
yağ miktarını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme kazan-
dırılan atık pil miktarı 
(kg)

643

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Atık pil kutuları ile toplanan ve 
geri dönüştürülen toplam atık pil 
miktarını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme kazan-
dırılan cam atık miktarı 
(ton)

862

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Kumbaralar ve depolama 
alanlarından toplanan ve geri 
dönüştürülen toplam cam atık 
miktarını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Geri dönüşüme kazan-
dırılan ambalaj atığı 
miktarı (ton)

10.391,89

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Kağıt toplama kutuları ve topla-
ma üniteleri ile toplanan ve geri 
dönüştürülen toplam ambalaj 
atığı miktarını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

SKA 13

13.3  Etkili, katılımcı ve 
uygulanabilir yerel iklim 
eylem planları ve stra-
tejilerinin geliştirilerek; 
ilçenin iklim değişikliğine 
uyum kapasitesinin 
artırılması

İklim değişikliği eylem 
planının uygulanma 
oranı (%)

Ön çalışmalar 
yapılmaktadır. %100

İlçenin iklim değişikliğine uyum 
kapasitesinin artırılmasına 
yönelik eylemleri içeren planın 
tamamlanmasını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Kişi başına düşen eko-
lojik ayak izi (ton CO2)

Ön çalışmalar 
yapılmaktadır. -

Mevcut teknoloji ve kaynak 
yönetimiyle Sultanbeyli’de 
yaşayan bir bireyin, tükettiği 
kaynakları üretmek ve meydana 
getirdiği atığı bertaraf etmek 
için gereken biyolojik olarak 
verimli toprak ve su alanını ifade 
etmektedir.

Sultanbeyli 
Belediyesi

SKA 15 

15.1 Hayvan refahının 
ve haklarının korunması 
için sokak hayvanlarının 
doğal denge içinde 
yaşamasını sağlayacak 
hizmetlerin artırılması

Kısırlaştırılan hayvan 
sayısı (adet) 166

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Kontrolsüz artışın engellemesine 
yönelik kısırlaştırma yapılan top-
lam hayvan sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Aşılanan hayvan sayısı 385

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sokak hayvanlarının sağlığının 
korunmasına ve kuduz gibi 
hayvanlardan bulaşan hastalıkla-
rın yayılmasının önlenmesine 
yönelik aşı uygulaması yapılan 
toplam hayvan sayısını ifade 
eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Bakımevinde müşahe-
de altına alınan hayvan 
sayısı

1.604

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Tedaviye ihtiyaç duyan (yara-
lanmış, kötü durumdaki, kaza 
geçirmiş vb.) ve Bakımevinde 
müşahede altına alınan toplam 
hayvan sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

15.2 İlçe halkının 
ormanların korunmasına 
yönelik çevre bilincinin 
geliştirilerek; ekolojik 
dengenin korunmasına 
katkı sağlanması 

Çevre Gönüllüleri Plat-
formu üye sayısı 177

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Çevre Gönüllüleri Platformuna 
üye olan kişi sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Çevre Gönüllüleri Plat-
formu’nun düzenlediği 
etkinliklere katılımcı 
sayısı

120

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Çevre Gönüllüleri Platformu 
tarafından ilçe halkının çevre du-
yarlılığının artırılmasına yönelik 
düzenlenen etkinliklere toplam 
katılımcı sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

15.4 Aydos Dağı ve çev-
resinde biyoçeşitliliğin 
korunması

Çoğaltılan İstanbul 
Çiğdemi Sayısı 40

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Özel ayrılmış alanda endemik bir 
tür olan Crocus olivieri ssp. İs-
tanbulensis bitkisinin çoğaltılma 
sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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SKA 16

16.1 Kent ve toplum 
yaşamının esenlik, 
huzur, sağlık ve güven 
içinde sürdürülmesinin 
sağlanması

5326 Sayılı Kabahatler 
Kanunu Gereğince 
Yapılan İşlem Sayısı

1691

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Mobil Huzur Ekibi tarafından 
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
Gereğince; seyyarcılık, dilencilik, 
gürültü, afiş asma ve çevreyi 
kirletme vb. suçlara karşı 
yapılan toplam işlem sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

İlçede kendini güvende 
hisseden genç oranı 67%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

İlçenin genel güvenliği konusun-
da 15-29 yaş arası gençlerin 
ortalama memnuniyet düzeyini 
ifade der.

Sultanbeyli Be-
lediyesi-  Genç-
lik Araştırması

16.6 Kamu hizmetlerinin 
sunumunda şeffaf, etkili 
ve yenilikçi yönetim an-
layışının benimsenmesi

E-belediye üye sayısı 2.659

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

E-belediye uygulamasının toplam 
üye sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

E-belediye Üzerinden 
Sunulan Hizmet sayısı 27

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

E-belediye üzerinden sunulan 
toplam hizmet sayısını ifade 
eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

16.7 Katılımcılığın artırı-
larak, ilçe halkının fikir, 
görüş ve taleplerinin 
karar alma süreçlerine 
etkin şekilde dahil 
edilmesi 

Sultanbeyli İletişim 
Yönetim Sistemi üzerin-
den alınan başvuru 
sayısı  /oranı 

381

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sultanbeyli İletişim Yönetim Sis-
teminde .. farklı kaynaktan gelen 
toplam vatandaş talebi sayısını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Sultanbeyli Belediyesi 
Web Sitesi Ziyaretçi 
Sayısı

453.508

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Sultanbeyli Belediyesi’ne ait 
resmi web sitesinin toplam 
ziyaretçi sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Halkla İlişkiler Ofisine 
yapılan başvuru sayısı 230

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Halkla İlişkiler Ofisine vatandaş 
tarafından yapılan toplam baş-
vuru sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Sivil Katılım Eylem 
Planının gerçekleşme 
oranı

44% 100%

Sivil Katılım Eylem Planında yer 
alan eylemlerden uygulananların 
sayısının toplam eylem sayısına 
oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi
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SKA 17

17.14 Yerel-ulusal-u-
luslararası düzeyler 
arası politika uyumunun 
desteklenmesi

Trendler doğrultusunda 
yapılan yerel uyarlama 
ve modellemelerin 
uygulanma oranı 

75% 100%

Uygulanan yerel model sayısının 
geliştirilen toplam yerel model 
sayısına oranını ifade eder. 
(Modeller, ulusal ve uluslararası 
gündemde öne çıkan ve kamu 
hizmetlerini etkileyen konularda 
yapılan trend araştırmaları doğ-
rultusunda geliştirilmektedir.)  

Sultanbeyli 
Belediyesi

17.16 Ulusal, uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla 
ilişkilerin geliştirilerek; 
ulusal ve uluslararası 
fon kaynaklarına yönelik 
projelerin hazırlanması

Ulusal-Uluslararası fon 
kaynaklarının genel 
bütçe içindeki payı 

1%

Hedef 
değer daha 
sonra belir-
lenecek

Ulusal ve uluslararası hibe çağ-
rılarına yapılan proje başvuruları 
sonucunda alınan toplam hibe 
miktarının belediye bütçesine 
oranını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi

Yaygınlaştırılabilir iyi 
uygulama örneği sayısı 2 10

Ulusal veya uluslararası yarış-
malarda ödül alan, iyi uygulama 
örneği sayısını ifade eder.  

Sultanbeyli 
Belediyesi

17.17 Kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi 
ile yönetişim kültürünün 
yaygınlaştırılması

İşbirliği geliştirmek 
için görüşülen  ulusal/
uluslararası düzeyde 
kuruluş sayısı

52 90

Proje geliştirme, araştırma, da-
nışmanlık ve ortaklıklar kurulma-
sı amacıyla işbirliği geliştirmeye 
yönelik görüşme yapılan toplam 
kuruluş sayısını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

Muhtar Bilgi Sistemini 
yaygınlaştırma oranı 

Muhtar 
Bilgi Sistemi 
kurulmasına 
yönelik çalış-
malar 2021 
yılı içerisinde 
başlamıştır.

100%

Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden 
veya yazılı/sözlü olarak 15 ma-
halle muhtarının yaptığı başvuru 
sonrası ilgili birimlerce karşıla-
nan talep sayısının toplam talep 
sayısına oranını ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi

STK’ların İlçe Belediye-
si ile iletişime geçme 
oranı 

71% 90%
STK’ların İlçe Belediyesi ile 
ortalama iletişime geçme oranını 
ifade eder.

Sultanbeyli 
Belediyesi- 1. 
STK Çalıştayı 
Anketi

17.18 Ar-ge faaliyetlerini 
nitelik ve nicelik olarak 
geliştirerek; veriye da-
yalı karar almanın etkin 
kılınması

Periyodik olarak yapılan 
saha araştırması sayısı

Saha araş-
tırması stan-
dartları 2021 
yılı içerisinde 
belirlenmiştir. 

6

Temin edilemeyen verilerin top-
lanması ve izlenmesi için periyo-
dik olarak yapılan standartlaş-
tırılmış saha araştırma sayısını 
ifade eder.(Sosyal doku, gençlik, 
özel gereksinimli bireyler vb.)

Sultanbeyli 
Belediyesi

Karar destek ekranı 
sayısı

Karar destek 
ekranlarının 
oluşturulma-
sına 2022 
yılı içerisinde 
başlanacaktır. 

-

Akıllı yönetişim sisteminde yöne-
ticilerin kararlarını etkileyebile-
cek bilgilerin yer aldığı ekranların 
sayısını ifade eder. 

Sultanbeyli 
Belediyesi
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EK 3: Kimseyi Geride Bırakma

SKA GÖSTERGE
MEVCUT
DEĞER
(2020)

HEDEF
DEĞER
(2030) 

TANIM KAYNAK

SKA 1 Sosyal yardım başvurularının 
karşılanma oranı %59

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sosyal yardımlardan herhan-
gi birinden yararlananların 
sosyal yardıma başvuru yapan 
toplam kişi sayısına oranını 
ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 2
Erken çocuklukta beslenme 
konusunda bilinçlendirilen 
mülteci anne sayısı 

148
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sultanbeyli95 projesi kap-
samında eğitim alan mülteci 
anne sayısını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 3

Sağlık hizmetine erişimi 
kısıtlı olan mülteci bireylerin 
hastaneye erişim taleplerinin 
karşılanma oranı     

%99
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Hasta nakil hizmetinden yarar-
lanan kişi sayısının hasta nakil 
hizmeti talep eden toplam kişi 
sayısına oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Ruh sağlığı hizmeti verilen 
mülteci oranı %13

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Ruh sağlığı alanında uzman 
kişilerden (Psikolog, Klinik 
Psikolog, Psikiyatrist) seans 
alan mülteci sayısının toplam 
mülteci sayısına oranını ifade 
eder. (12 yaş üstü nüfus baz 
alınmaktadır.)

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Aile planlaması eğitimi alan 
mülteci aile oranı  

Veri erişimi 
beklemede

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Aile planlaması eğitimi alan 
aile sayısının toplam aile sayı-
sına oranını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 4

18 yaş altı mülteci okullaşma 
oranı  %47

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Eğitime devam eden 18 yaş 
altı mülteci nüfus sayısının 
toplam 18 yaş altı mülteci 
nüfus sayısına oranını ifade 
eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Anaokulu brüt okullaşma 
oranı  %11

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Okul öncesi eğitim alan mülte-
ci çocuk sayısını okul öncesi 
dönemdeki toplam mülteci 
çocuk sayısına oranını ifade 
eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Anne-çocuk atölyelerine 
katılan mülteci anne sayısı 272

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

4-5 yaş grubuna gelmiş olan 
çocukların ve ebeveynlerinin 
dahil olduğu atölyelere katılan 
toplam anne sayısını ifade 
eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 5
Destek sağlanan şiddet 
mağduru mülteci kadın 
sayısı

28
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Şiddet mağduru olan ve 
Mülteci Konuk Evinde destek 
gören toplam mülteci kadın 
sayısını ifade eder

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 8

Ruhsatlandırılan Yabancı İş 
Yeri Sayısı  204

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Ruhsatlandırma işlemi tamam-
lanan yabancı iş yeri sayısını 
ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

İş ve meslek danışmanlığı 
verilen mülteci sayısı     462

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

İş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti alan toplam mülteci 
sayısını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği
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SKA GÖSTERGE
MEVCUT
DEĞER
(2020)

HEDEF
DEĞER
(2030) 

TANIM KAYNAK

SKA 10

Sosyal Uyum etkinliklerine 
yerel  katılımcı oranı 38%

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Sosyal Uyum etkinliklerine 
katılan yerel halktan kişi 
sayısının etkinliklere katılan 
toplam kişi sayısına oranını 
ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Çocuk dostu alan hizmetin-
den yararlanan anne oranı %2

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Çocuk dostu alan hizmetinden 
yararlanan anne sayısının 
Mülteciler Toplum Merkezi’n-
den hizmet alan anne sayısına 
oranını  ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 12
Çevrenin korunması ve geri 
dönüşüm konularında verilen 
eğitimlere katılan kişi sayısı

52
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Çevrenin korunması ve geri 
dönüşüm konularında verilen 
eğitimlere katılan toplam kişi 
sayısını ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 16

Hukuki danışmanlık hizmeti 
taleplerinin karşılanma oranı 100%

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Hukuki danışmanlık hizmeti 
alan kişi sayısının hukuki da-
nışmanlık hizmeti talep eden 
toplam kişi sayısına oranını 
ifade eder. 

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Mülteci meclisi üye sayısı 88
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Mülteci meclisine üye olan kişi 
sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Sosyal medya hesapları 
takipçi sayısı 41.683

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Mülteciler Derneği’ne ait resmi 
facebook,  twitter, instagram 
ve youtube takipçi sayılarının 
toplamını ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Gönüllük Programına katılım-
cı sayısı 133

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Gönüllük Programına katılan 
toplam kişi sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SKA 17

İşbirliği yapılan proje sayısı 7
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Mültecilere yönelik projeler 
kapsamında işbirliği yapılan 
kuruluş sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

SUKOM sistemine kayıtlı 
mülteci sayısı 20.121

Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Mülteciler Derneği SUKOM 
yazılımına kayıt edilen mülteci 
sayısını ifade eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

Mülteci nüfusa yönelik ger-
çekleştirilen saha araştırma-
sı sayısı

3
Hedef değer 
daha sonra 
belirlenecek

Mülteciler Derneği tarafından, 
anket ve mülakat yöntemle-
riyle yapılan çalışmaları ifade 
eder.

Mülteciler ve Sığınma-
cılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği
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