
YEREL YÖNETİMLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMASI 

GİRİŞ 

Değerli MBB Üyesi, 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde 2020 yılı itibarıyla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları (SKA) konusunda yerel farkındalığı artırmak ve MBB üye belediyelerinin 

çalışmalarını desteklemek amacıyla MBB SKA Elçiliği oluşturulmuştur. 

Bu anket, MBB tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Sürdürülebilirlik Çalışmaları” konulu araştırma 

kapsamında MBB üyelerine yönelik olarak yapılmaktadır. MBB, söz konusu araştırma ile üye 

belediyelerinin SKA’ya yönelik farkındalığını ve çalışmalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yerel 

sürdürülebilirlik stratejilerinin ve yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlaması planlanan araştırma 

sonuçları rapor haline getirilerek yayınlanacak ve MBB üyeleriyle paylaşılacaktır. 

Anket çalışması 20 sorudan oluşmaktadır. Anket kapsamında sorulara verilen yanıtlardan MBB'nin SKA 

çalışmaları ve söz konusu araştırma raporu kapsamında faydalanılacaktır." 

Anketle ilgili sorularınızı sdg@mbb.gov.tr e-posta adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. 

Araştırmaya yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Marmara Belediyeler Birliği 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

* 1. Sizinle iletişim kurabilmemiz ve koordinasyon sağlayabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi 

paylaşınız. 

İsim:  

Unvan: 

Belediye: 

Birim: 

E-posta Adresi: 

Telefon Numarası: 

YEREL YÖNETİMLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMASI ANKET SORULARI 

2. Belediyenizdeki çalışanların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) dair farkındalık düzeyini 

aşağıdaki ifadelerden hangisi daha iyi tanımlar? 

a) Belediyemizde çalışan çok az kişi SKA hakkında bilgi sahibidir. 

b) Belediyemizde çalışanların çoğunluğu SKA'yı duymuştur ancak bunların belediye hizmetleriyle 

bağlantılarının farkında değildir. 

c) Belediyemizde çalışanların çoğunluğu SKA'nın farkındadır ve bunlara atıfta bulunur ancak SKA, 

stratejilerimizde önemli bir referans olarak kullanılmamaktadır. 



d) SKA, belediyemizde iyi bilinmekte ve stratejilerimizde önemli bir referans olarak kullanılmaktadır. 

e) Bilmiyorum. 

 

3. Belediyenizde SKA ile ilgili çalışmaların koordinasyonundan hangi birim ya da kişiler sorumludur? 

a) Sorumlu bir birim veya kişi yoktur. Birkaç birim veya tüm birimler, SKA ile dağınık ve 

koordinasyonsuz bir şekilde ilgilenir. 

b) Birimler arası koordinasyonun sağlandığı bir SKA ekibi / çalışma grubu / görev gücü / koordinasyon 

görevlisi mevcuttur. 

c) Belirli bir hizmet birimi, şeflik, müdürlük, daire başkanlığı (örneğin dış ilişkiler birimi, 

sürdürülebilirlik ofisi, çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı, strateji geliştirme müdürlüğü vb.) 

koordinasyondan sorumludur. 

d) Koordinasyon, belediyenin üst düzey yönetimindedir (örneğin Belediye Başkanlığı, Genel 

Sekreterlik vb.). 

e) Bilmiyorum. 

f) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

4. Eğer SKA ile ilgili çalışmaların koordinasyonundan sorumlu birim/birimler/pozisyon mevcut ise 

lütfen adını belirtiniz. 

5. Belediye çalışanlarının SKA ile ilgi farkındalığını artırmak için yapılan çalışmalar var mıdır? 

a) Bir veya birkaç birime özel bazı çalışmalar (eğitimler, çalıştaylar vb.) yapılır. 

b) Tüm birimlere yönelik bazı farkındalık artırma çalışmaları yapılır. 

c) Farkındalık artırma çalışmalarımız oldukça gelişkindir ve tüm birimlere yönelik etkin bir şekilde 

uygulanır. 

d) Farkındalık artırma çalışmaları yoktur. 

e) Bilmiyorum. 

f) Diğer, lütfen belirtiniz: 

6. Belediye çalışanlarının SKA ile ilgili farkındalığını artırmak için faaliyetlerde bulunuyorsanız lütfen 

neler olduğunu belirtiniz. 

 

7. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve / veya SKA'nın uygulanması ve 

takibi konusunda belediye olarak aşağıdaki eylemlerden hangilerini gerçekleştirdiniz? (Birden fazla 

seçim yapabilirsiniz) 

a) Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası bir beyan 

belgesi mevcut (Örneğin Basque Deklarasyonu, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü vb.) 



b) Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından kabul edilen strateji, politika belgesi, eylem planı 

veya yol haritası mevcut (somut taahhüt) 

c) Belediye sınırlarında SKA'ların yerelleştirilmesine yönelik hazırlanan rapor mevcut (Gönüllü Yerel 

İnceleme Raporu veya merkezi yönetime, TBMM’ye, paydaşlara, halka yönelik başka amaçlarla ele 

alınmış sürdürülebilirlik raporu vb.) 

d) Bu eylemlerin hiçbirini gerçekleştirmedik. 

e) Bilmiyorum. 

Kabul edilen belgelerin adı, kabul edilme yılı, web sitesi gibi bilgileri belirtiniz. 

 

Çoğu ülkede, ulusal hükümetler SKA'nın uygulanmasının takibi ve koordinasyonunu iyileştirmek için 

ya belirli kurumsal mekanizmalar (örneğin, üst düzey komisyonlar, bakanlıklar arası / kurumlar arası 

komiteler vb.) oluşturmuş ya da mevcut olanları (genellikle sürdürülebilir kalkınma için ulusal 

konseyler veya ulusal planlama kurumları) güçlendirmiştir. Bu mekanizmaların çoğu, çok paydaşlı bir 

bileşime sahiptir. 

* 8. Ulusal düzeyde gerçekleşen SKA çalışmalarında (çalıştay, seminer, anket, envanter, ölçme ve 

değerlendirme, raporlama vb.) belediyeniz ne ölçüde temsil edilmektedir? 

a) Düzensiz görüşmeler yoluyla, az sayıda toplantıya katılım sağlar. Ancak kalıcı bir üyelik veya düzenli 

bir katılım yoktur. 

b) Düzenli katılım sağlar. Ancak danışma düzeyinde temsil eder, karar verme yetkisi yoktur. 

c) Karar alma mekanizmalarına düzenli katılım sağlar (Örneğin, karar alma sürecinde oy kullanma 

hakkı vardır). 

d) Hiç temsil edilmemektedir. 

e) Bilmiyorum. 

f) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

9. Türkiye, SKA’yı içeren 70/1 no’lu “Dünyamızı Dönüştürmek; Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 

Gündemi” kararını kabul etmiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu’nda 

(HLPF) rapor sunmaktadır. Gönüllü Ulusal İnceleme (VNR) şeklinde adlandırılan raporun 

geliştirilmesine belediye olarak nasıl katkıda bulunuyorsunuz? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

a) Bu konuda bir katkımız bulunmamaktadır. 

b) Rapor hazırlığı toplantılarına katılıyoruz. 

c) Yapılan anketlere katılıyoruz. 

d) Raporun içeriğine yazılı katkı veriyoruz. 

e) Taslak hazırlama sürecinin yanı sıra merkezi yönetim tarafından atanan raporlama biriminin 

çalışmalarına doğrudan katkı sağlıyoruz. 

f) Bilmiyorum. 



g) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

10. Belediye olarak Gönüllü Yerel İnceleme Raporu (VLR) yayınladınız mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Henüz yayınlamadık ama rapor hazırlık aşamasındayız. 

d) Hayır ama hedeflerimiz arasında bulunuyor. 

e) Bilmiyorum. 

Cevabınız "Evet" ise lütfen yayınlanan en son raporun yayınlanma tarihi ve varsa linkini paylaşınız. 

 

* 11. Belediye olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayınlıyor musunuz? 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Henüz yayınlamadık ama rapor hazırlık aşamasındayız. 

d) Hayır ama hedeflerimiz arasında bulunuyor. 

e) Bilmiyorum. 

Cevabınız "Evet" ise lütfen yayınlanan en son raporun yayınlanma tarihi ve varsa linkini paylaşınız. 

 

* 12. Belediye olarak "Entegre Rapor" yayınlıyor musunuz? 

a) Evet 

b) Hayır 

c) Henüz yayınlamadık ama rapor hazırlık aşamasındayız. 

d) Hayır ama hedeflerimiz arasında bulunuyor. 

e) Bilmiyorum. 

Cevabınız "Evet" ise lütfen yayınlanan en son raporun yayınlanma tarihi ve varsa linkini paylaşınız. 

 

13. Lütfen aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz: 

 Hizmet sağlanan bölge ölçeğinde bütünsel yerel kalkınma vizyon ve stratejisi geliştirme 

yetkinlik ve kapasitemiz vardır. 

 Stratejik planımızda paydaşlar arası yerel sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birliklerinin 

güçlendirilmesine önem verilmiştir. 

 Stratejik Planımızdaki plan, program ve faaliyetlerde kapsayıcılık ve eşitlik konularına önem 

verilmiştir. 



 Stratejik planımızda bölgenin kalkınması ve tanıtımı için yatırımı cezbedici faaliyetlere önem 

verilmiştir. 

 Stratejik planımızda yerel kalkınma için uluslararası iş birliği faaliyetlerine önem verilmiştir. 

 Stratejik planımızda yerel kalkınma için özel sektör ile iş birliği faaliyetlerine önem verilmiştir. 

 Stratejik planımızda yerel kalkınma için akademi ile iş birliği faaliyetlerine önem verilmiştir. 

 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin belediyenizi tanımladığını düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçim 

yapabilirsiniz) 

a) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemiz özel sektörle iş birlikleri yapmaktadır. 

b) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemiz sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri 

yapmaktadır. 

c) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemiz kamu kurumları ile iş birlikleri yapmaktadır. 

d) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemiz uluslararası kuruluşlar ile iş birlikleri 

yapmaktadır. 

e) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemizde karbon yönetimi faaliyetleri 

önceliklendirilir. 

f) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemizde yaşam döngüsü değerlendirme faaliyetleri 

önceliklendirilir. 

g) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemizde satın alma süreçlerinde çevreye duyarlı 

ürün, hizmet ve faaliyetler önceliklendirilir. 

h) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemizde paydaşların karar süreçlerine katılımı 

önceliklendirilir. 

ı) SKA’nın gerçekleşmesine yönelik olarak, belediyemizde girişimcilik, inovasyon ve teknolojik gelişim 

önceliklendirilir. 

i) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

15. Belediye olarak SKA’nın gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yapıyorsanız aşağıdaki paydaşların 

hangileriyle iş birliği yapıyorsunuz? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

a) Belediyeler 

b) Sivil toplum kuruluşları 

c) Merkezi yönetim kuruluşları 

d) Medya kuruluşları 

e) Özel sektör kuruluşları 

f) Üniversiteler ve/veya araştırma merkezleri 

g) Eğitim kurumları (üniversite öncesi eğitim kurumları) 

h) Meslek kuruluşları 



ı) Uluslararası kuruluşlar 

i) Kardeş şehirler 

j) İş birliği yapmıyoruz. 

k) Bilmiyorum. 

l) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

16. Stratejik plan oluştururken aşağıdaki kaynakların hangilerinden faydalanıyorsunuz? (Birden fazla 

seçim yapabilirsiniz) 

a) Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları 

b) Ulusal 5 Yıllık Kalkınma Planları 

c) Bakanlık Dokümantasyon ve Raporları 

d) Uluslararası belgeler, taahhütler 

e) Uluslararası iyi örnekler 

f) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

g) Toplumsal talepler (toplumsal taleplerin toplandığı geri bildirim mekanizmalarının sunduğu veriler) 

h) Paydaşlardan (Kent Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, vb.) alınan bilgiler ve geri 

bildirimler 

ı) Belediye çalışanlarının geri bildirimleri 

i) Belediyedeki ilgili birim yöneticilerin görüşleri 

j) Hiçbir kaynaktan faydalanmıyoruz. 

k) Bilmiyorum. 

l) Diğer, lütfen belirtiniz: 

 

17. Belediyenizin stratejik planındaki Anahtar Performans Göstergeleri/Hedefleri belirlenirken SKA ile 

ilişkilendirildi mi? 

a) Hiçbir gösterge SKA ile ilişkilendirilmedi. 

b) Çok az sayıda gösterge SKA ile ilişkilendirildi. 

c) Az sayıda gösterge SKA ile ilişkilendirildi. 

d) Çok sayıda gösterge SKA ile ilişkilendirildi. 

e) Tüm göstergeler SKA ile ilişkilendirildi. 

f) Bilmiyorum. 

 



18. Stratejik planınız aşağıdaki SKA’dan hangisini/hangilerini önceliklendiriyor? (Birden fazla seçim 

yapabilirsiniz) 

a) SKA 1 Yoksulluğa Son 

b) SKA 2 Açlığa Son 

c) SKA 3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 

d) SKA 4 Nitelikli Eğitim 

e) SKA 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

f) SKA 6 Temiz Su ve Sanitasyon 

g) SKA 7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 

h) SKA 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

ı) SKA 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

i) SKA 10 Eşitsizliklerin Azaltılması 

j) SKA 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

k) SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 

l) SKA 13 İklim Eylemi 

m) SKA 14 Sudaki Yaşam 

n) SKA 15 Karasal Yaşam 

o) SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

ö) SKA 17 Amaçlar için Ortaklıklar 

p) Hiçbiri 

r) Bilmiyorum 

 

19. SKA’nın yerelleştirilmesi çalışmalarında Marmara Belediyeler Birliği'nden aşağıda yer alan hangi 

destekleri almak istersiniz? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

a) Bilgi ve deneyim paylaşımı 

b) Kurumsal kapasite geliştirme desteği (eğitim, çalıştay vb.) 

c) SKA’ya ilişkin yerel göstergelerin belirlenmesi 

d) SKA ile ilgili çalışma yapan kurumlarla iş birliği geliştirme ve bağlantı kurma desteği 

e) SKA ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar, fonlar, ödüller, yarışmalar, iyi 

uygulama örnekleri vb. konularda duyurular ve bilgilendirme 

f) Diğer, lütfen belirtin: 

 



* 20. Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda SKA konusunda yapılan çalışmalara katılmak ve 

destek olmak ister misiniz? 

a) Evet 

b) Hayır 

Eğer soruyu evet olarak cevapladıysanız nasıl destek olabileceğinizi lütfen belirtiniz. 


