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ÖNSÖZ 

Çevre sorunlarının 1970’lerin başında, uluslararası platformda tartışılmaya başlaması ile birlikte; 
kaynak kıtlığı, doğal kaynakların hiç bedel ödemeden kullanılması ve bedava girdi gibi algılanması, 
yoksullukla mücadele, hakkaniyet ve yönetişim gibi temel konuların çevre yönetimi kapsamında 
ele alınması süreci de başlamış oldu. Çevre bozulması günümüzdeki alarm veren düzeye gelmeden 
önce, çevreyi etkin korumak amacıyla pek çok kurumun altyapısı oluşturuldu. Bir diğer deyişle, 
bugünkü tanımıyla sürdürülebilir kalkınmanın temel taşları kırk yıl önce atıldı.  

Brundtland Komisyonu’nun 1987’de yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” başlıklı 
raporda ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı ortaya atılmış ve küresel topluma su-
nulmuştur. Brundtland Raporu’nda, ekonomik büyümenin durdurulamayacağı 
ancak kullanılan yöntemlerin gezegenin ekolojik kapasitesine uygun olarak de-
ğiştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bruntdland Raporu’ndaki önemli başka 
bir vurgu şöyledir: 

“Atmosfer, toprak ve suda, bitkiler ve hayvanlar arasında büyük ve beklenmeyen 
değişiklikler gerçekleşmektedir. Doğa cömerttir,ancak aynı zamanda da kırılgan 
ve ince bir dengeye sahiptir. Belli eşikleri bulunmaktadır ve bu eşiklerin aşılması, 
sistemin temel bütünlüğünün bozulması demektir. Bugün, bu eşik değerlerin bir 
çoğuna yaklaşmış durumdayız “.  

Yirmi altı yıl önce yapılan bu uyarı, günümüzde daha da artan risklerle geçerliliğini korumaktadır. 

Çevre koruması ve yönetiminde gelinen son aşamayı değerlendirmek amacıyla pek çok çalışma 
yapılıyor. Temel olarak bu çalışmalarda çevresel bozulmanın önlenemediği sonucu ortaya çıkmakta-
dır. Bu kuşkuları ve gerekçeleri saptayan çalışmalardan birine burada işaret etmek yararlı olacaktır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), GEO-2000 adında bir girişim başlatmış ve 100’ün üze-
rinde ülkeden saygın uzmanlar dünyada çevre konusunun durumunu değerlendirmiştir. Raporun 
çıktısına göre nüfus artışı, ekonomik büyüme, tüketim alışkanlıkları, artan çevre kirliliği ve çevre 
bozulması gibi konular ele alındığında, dünyada sürdürülemez bir yola girildiği ve  harekete geçme-
yi daha fazla erteleme şansının kalmadığı vurgulanmıştır. 

Günümüzde, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını tüketme hızımız; doğal alanları tahrip eden ve 
biyolojik türlerin yok oluşuna sebep olan müdahalelerimiz ve nihayet, doğal süreçlerin artık yeni-
den dönüştüremediği kadar aşırı miktardaki atıklarımız, gezegenimizin kapasitesinin yaklaşık 1,5 
katına çıkmış durumda (Global Footprint Network, GFN 2012).  

Hem dünyada hem de ülkemizde çevresel bozulma olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu bozulma 
sürecinin çeşitli nedenleri vardır. Küreselleşme, devletlerin kalkınma stratejileri ve büyüme hedef-
leri, bireylerin tüketim alışkanlıkları gibi bir dizi karmaşık konu, başarısızlığı etkileyen nedenler 
olarak öne çıkmaktadır. Ancak, çözüm için en  önemli araç Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimdir 
(SKE).
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İnsan faaliyetlerinin hem bugün hem de gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkileri ve giderek 
büyüyen çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar temelde tutum ve davranış değişikliğiyle aşılabilir. 
Örneğin, üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın yeniden yorumlanması ve değişmesi gerekir. 
Bu dönüşümü kapsamlı ve uzun vadeli gerçekleştirmenin en önemli gereçlerinden biri, eğitim 
sistemini ve eğitim süreçlerini ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkelerine ve yaklaşımına göre yeniden 
yapılandırmaktır. 

Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı dünyaya bütünsel bir sistem olarak bakar. Bu anlayışla, çevresel, 
sosyal (sosyo-kültürel, sosyo-politik) ve ekonomik sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın bir arada 
gerçekleşmesi hedeflenir ve buna ek olarak doğal kaynakların, hem gelecek nesillerin hem de doğal 
çevrenin ihtiyaçları öngörülerek verimli kullanılmasını gözetir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (BM-CSD), 1993’teki kuruluşunu takiben, 
Gündem 21 ve Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen küresel ölçekte 
yol haritaları belirlemiş; sonuca ulaşmanın ön koşullarından birinin Sürdürülebilir Kalkınma he-
defleriyle uyumlu eğitim politikaları oluşturmak olduğunu vurgulamıştır (UN 2002, UN 2012). 

Yine Birleşmiş Milletler, 2003 yılında yayımladığı bir bildiri ile 2004-2015 dönemini “Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitimin On Yılı” olarak ilân etmiş ve bu bildiri aracılığıyla 2015 yılına kadar tüm BM 
üyesi devletlerin ulusal düzeyde “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” stratejilerini oluşturması 
istenmiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) bu dönem boyunca çalış-
malara liderlik edecek kuruluş olarak atanmıştır.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 15 Kasım 2012’de, Ankara’da ‘Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 
için Eğitim Konferansı’nı düzenleyerek konuyu Türkiye’de ilk kez tartışmaya açmış ve “Türkiye’de 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim”in uyarlanması gerekliliği konusunda çeşitli görüşleri bir ara-
ya getirmiştir. Konferansta, hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim alanında çalışan uzmanlar 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımının önemi üzerinde durmuştur. 

Uzun vadede; sağlıklı bir çevre, adaletli bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya ve toplum hedefini 
gerçekleştirmenin olmazsa olmaz koşulu, bu hedefleri benimsemiş, sürdürülebilirlik konusunda 
duyarlı, bilgili ve aktif bireyler yetiştirmekten geçer ve bu konuda gecikmeden atılacak adımlar, 
hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Dr. Sibel Sezer Eralp
Karadeniz Bölgesi ve Türkiye Direktörü
Bölgesel Çevre Merkezi (REC)



Artan nüfus, doğal kaynakların aşırı tüketimi, 
iklim değişikliğinin yol açtığı afetler ve 

zorunlu göçler; yoksulluk, toplumsal ve 
ekonomik eşitsizlikler, çatışmalar 

artık tüm dünyanın gündeminde.  

1. Giriş

7
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1. Giriş

İnsanoğlunun yaşam mücadelesi binlerce yıldır devam ediyor. Taş devri insanının 
temel amacı hayatta kalmaktı. “Doğaya müdahale eden” olmaktan çok uzak, doğal 
olaylar karşısında yoğun bir korku ve kaygı duyarak hayatta kalma mücadelesi ve-
riyordu. Sanayi devrimi ve tarım devrimi ile birlikte insanın doğaya tâbi olduğu dö-
nemleri geride bıraktığımızı ve ona hükmetmeye başladığımızı düşündük. Ancak 
bunca bilimsel ve teknolojik ilerleme sonrasında bugün geldiğimiz noktada temel 
amacımız hâlâ hayatta kalmak. Aynen taş devrindeki gibi -son yılların şiddetli ve ani 
fırtınaları, selleri, kuraklıkları karşısında- yoğun bir korku ve kaygı duyuyoruz ve 
hayatta kalmak için mücadele etmemizi gerektiren durumlar çoğalıyor.

On dokuzuncu yüzyılda insanlık; sanayileşme, kentleşme ve yeni teknolojiler sebe-
biyle doğadan uzaklaşırken doğal kaynakların sınırlı ve tükenebilir olduğunu göz-
den kaçırdı. Böylece bir yandan üretim ve ekonomik kalkınma adına ekosistemler 
tahrip edilirken, diğer yandan kıt kaynakların paylaşımında adalet ve toplumsal 
kalkınma gibi konular yeterince hesaba katılmadı. Sonuç olarak, 21. yüzyılda yerel, 
ulusal ve küresel düzeyde çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan adalet, sorumlu 
kalkınma ve sürdürülebilirlik mücadelesi küresel gündemin önceliğine taşındı. 

Artan nüfus, doğal kaynakların aşırı tüketimi, iklim değişikliğinin yol açtığı afetler 
ve zorunlu göçler; yoksulluk, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler, çatışmalar artık 
tüm dünyanın gündeminde.  

İç Göç İzleme Merkezi’nin raporuna göre, son iki yılda yaşanan afetler sonucu 
Asya’da 42 milyon insan kendi istekleri dışında göç etmek zorunda kaldı (IDMC 
2011). Afrika Sudan’da kısıtlı su kaynakları ve otlakların kullanımı ile ilgili anlaş-
mazlık nedeniyle 2003 yılında yerel kabilelerin hükümet güçlerine karşı başlattığı 
isyan sonucu çıkan iç çatışmada bir milyon üzerinde insan ölmüş, dört milyon civarı 
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insan yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kalmıştır. Orta ve Güney Asya, Mekong 
bölgesi gibi kısıtlı su kaynaklarının birden çok ülke tarafından kullanıldığı bölge-
lerde sürekli siyasi gerginlik, Arap-İsrail çatışmasında suya bağlı tehditler, Güney 
Amerika’daki su kaynaklarının kullanımında yerel halk ve hükümetler arasındaki 
çatışmalar giderek artmaktadır. 2050 yılına kadar dünyada 200 milyon civarı insa-
nın iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle zoraki göç edeceği tah-
min edilmektedir (Brown 2007). 

Geçtiğimiz binlerce yıl boyunca insanoğlunun doğa ile ilişkisi değişti. Nüfusu çoğaldı1, 

tüm gücüyle doğayı, doğal kaynakları kendi yararına kontrol etmeye çalıştı. Giderek var 

oluşu ile ilgili ben-merkezci bir bakış edindi. Bu görüş aydınlanma çağından (Rönesans 

ve sonrası) itibaren dünya tarihini çeşitli açılardan incelemiş birçok filozof, tarihçi ve 

düşünürün ortak görüşüdür (Aron 1974).

1 1970’lerde dünya nüfusu iki buçuk milyar iken, izleyen her on yılda ortalama 1.3 milyar kişi artarak bugün yedi milyarın 
üstüne çıkmış durumda.  Nüfustaki bu artışla tüketim giderek arttı. 
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Yeryüzü topraklarının %40’ı erozyona maruz kalmıştır ve tarım için kullanılan su-
yun %15-33 civarı sürdürülebilir su kullanımı sınırının çok üstündedir (MEA 2005). 
Dünya üzerinde her 24 saatte 150-200 arası canlı türünün yok olmakta olduğu tah-
min edilmektedir (UNEP 2010). İklim değişikliğine sebep olan fosil yakıt kullanımı-
nı azaltacak tedbirler ise yetersizdir. Aralık 2012’de Doha’da gerçekleştirilen iklim 
müzakerelerinde, Kyoto Protokolü İkinci Yükümlülük Dönemi’nde (2013-2020) 
sera gazı salımlarının azaltılması için taahhütte bulunan ülkelerin sayısı oldukça az. 
Bu ülkeler tarafından taahhüt edilen azaltım miktarı, küresel ölçekte azaltılması ge-
reken toplam karbon miktarının yalnızca %15’ini temsil ediyor (REC Türkiye 2012). 
Giderek artan atıkların yarattığı sorunlar ise halen çözüm bekliyor.

Sürdürülebilir bir dünya yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik açıdan da den-
geli bir yaşama ulaşmakla sağlanabilir. Bugün karşı karşıya kaldığımız ciddi çevre 
sorunlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlar da sürdürülebilirliği tehdit ede-
cek düzeyde artmıştır. Halen Dünya’da 1,3 milyar civarı yoksul insanın %70’i ve 1 
milyar civarı okuma-yazma bilmeyen yetişkinin %75’i kadın. Okula gidemeyen 130 
milyon çocuğun üçte ikisi kız çocukları. Çoğu ülkede, aynı iş için erkeklere ödenen 
ücretin ancak yarısı kadınlara ödeniyor. Toplam nüfusun büyük çoğunluğu şiddetle 
iç içe yaşamaktadır. Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan engellilerin yaşam kalite-
sinde iyileşmeler olsa da henüz sorunların tam çözümünden epey uzaktayız. Temel 
sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri ise ülkeler arası büyük farklılıklar gösteriyor. 
Küresel boyutta dezavantajlı kesimler ise iki misli bir yoksunlukla karşı karşıyadır 
(UNDP 2011). 

Doğal afetlerin de yine farklı kesimleri farklı etkilediği tartışmasız bir gerçek. En 
yoksul kesim (doğaya bağlı ekonomik yaşamları olan küçük yerleşimler ve büyük 
kentlere göç eden dar gelirlilerin yaşadıkları, sosyal hizmetlerin yetersiz olduğu 
bölgelerde yaşayanlar) iklim değişikliği ve doğanın tahrip edilmesi nedeniyle çev-
resel, ekonomik ve sosyal yönden en zarar gören kesim. Örneğin, 2011 Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Raporu’nun verilerine göre dünyada 45 milyon civarı insan yal-
nızca balıkçılıkla geçiniyor ve bu insanlar iklim değişikliği ve aşırı avlanma nedeniy-
le yoksulluğa sürüklenmekteler. Yalnızca 2010-2011 yılındaki doğal afetler sonucu 
Asya’da 42 milyon insan yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı. Bu zoraki 
göçlerde en çok zarara uğrayan kesim kadınlar ve çocuklar (ADB 2012).
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Geldiğimiz noktada çağdaş dünyamız bizi taş devrindeki gibi korkular içinde “hayat-
ta kalma” mücadelesine geri götürdü. Tek fark, bugün kendi hatalarımızın kurbanı 
durumundayız. 

Öte yandan bugün yaşanan sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar karşısında çözüm 
arama ve üretme çabaları da giderek artmaktadır. Sürdürülebilir, sağlıklı ve adaletli 
bir dünyada yaşamak için küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde sorunların tes-
piti ve çözümüne yönelik çeşitli araştırmalar yapılmakta, tartışmalar gerçekleştiril-
mekte ve yeni politikalar üretmek üzere çalışmalar yürütülmektedir.

Bütün bu sorunlar, kaynakların %80’e yakınının en zengin %20 tarafından 

kullanıldığı ve dünyada şimdiye kadar görülmemiş maddi refah düzeyinde 

olunan bir zamanda gerçekleşiyor (Worldwatch 2011). Yoksullukla mücadele 

çabaları ile toplam nüfusa oranı %15’e indirilmiş olan en yoksul kesimin payına 

aynı kaynaklardan %1,5 düşmektedir. Kısaca, sosyal anlamda da sürdürülebilir 

bir yaşam biçiminden halen epey uzaktayız. 
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Sürdürülebilir bir yaşam için eldeki bulgular, geleneksel faaliyetlerin doğal kaynak-
ların korunmasına yardımcı olduğunu, ancak bu faaliyetler ve geleneksel bilgi kay-
naklarının göz ardı edildiğini de ortaya koymaktadır.

Geleneksel bilgi ve üretimin yanı sıra, teknolojik açıdan ileride bulunan ve öncü ko-
numunda olan şirketler, doğa dostu yeşil üretimden küresel ticarete, hammaddeden 
bitmiş mamule kadar olan süreci kapsayan üretim zincirine, paketlemeden ulaşıma, 
pazarlamadan tüketime her ekonomik aşamayı sürdürülebilirlik açısından yeniden 
ele almalıdır. Çevre, sosyal adalet ve ekonominin bir arada değerlendirildiği yeni 
sürdürülebilir üretim ve tüketim biçimleri üzerinde çalışılmaktadır, (UNIDO 2011).

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu yana “sürdürülebilirliğin gereklerini” belirle-
dik; adalet, hakkaniyet ve doğa koruma. Sürdürebilirlik artık başta BM olmak üzere 
tüm devletlerin ve bilimden sanata, ilişkilerden gündelik hayata kadar her kesimin 
temel ve öncelikli meselesi haline gelmektedir veya gelmesi beklenmektedir. Bir 
yanda hızlı ekonomik büyüme ve ekonominin küreselleşmesiyle yaratılan refah, di-
ğer yanda doğal kaynaklara baskının yarattığı risk ve dünya üzerinde milyonlarca 
insanın açlık ve yoksullukla mücadele edişi, acil çözüm, yenilikçi düşünceler ve po-
litikalar gerektiriyor. 

“Sürdürülebilirlik” bakışı ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de ortak anlayış sür-
dürülebilirliğin adalet ve hakkaniyetle ilgili olduğudur. Nesiller arası, topluluklar 
arası hakkaniyetli paylaşım ve bunda sorumluluk ile ahlaki değerler esastır. 

Bu düzlemde yaşamı yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir dün-
yanın “yaratıcıları” olma şansımız hala var. Sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak için 
bakış açımızı, ortak tutum ve davranışlarımızı şimdiki düzendeki gibi devam ettir-
memeliyiz. Bireysel ve toplumsal bir dönüşüm ile Sürdürülebilir Kalkınmaya ulaş-
mak için “eğitim” en etkili yollardan biri.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE) yaklaşımı bize daha iyi bir gelecek ve 
bugün için yol gösterebilir. Ekonomik, çevresel ve sosyal yaşamın tüm konuları 
arasındaki ilişkileri ve etkileşimi fark ettirebilir. Değişen zaman ve koşullara göre 
uyarlanabilir. 
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Sürdürülebilirlik bilincini kazanmak ve içselleştirmek doğal olarak zaman alacaktır. 
Bu nedenle biran önce harekete geçilmelidir. Eğitimimizi yeniden yapılandırırken 
yasalar, kurumlar ve işleyişi sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlu bir biçimde dü-
zenleyebilir ve toplumun tüm kesimlerinin eğitim çabalarına katılmasını sağlayarak 
sürdürülebilirlik ilkelerinin -adalet, hakkaniyet ve doğanın korunması yoluyla- ha-
yata geçirilmesini etkin bir biçimde gerçekleştirebiliriz. 





Sürdürülebilir Kalkınma politikaları ve ilgili 
uygulamalar toplumun temel ihtiyaçları ve 

isteklerini karşılarken bir yandan doğanın 
tahribi ve doğal kaynakların yok edilmesini 

önleyici tedbirleri diğer yandan kaynakların 
paylaşımındaki adalet ve hakkaniyeti gözetir.

2. Sürdürülebilir Kalkınma

15

Fotoğraf: Shutterstock
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2. Sürdürülebilir Kalkınma

Yirminci yüzyılın ‘kalkınma’ kavramı; sanayileşme, modernleşme ve ekonomik bü-
yümeyi ifade ediyordu. Ancak sosyo-kültürel unsurlar, adalet ve hakkaniyet gibi in-
sani değerler, doğanın ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği yeterince hesaba katıl-
mamıştı. Kurşun ve diğer ağır metallerin insan sağlığına olumsuz etkileri 1980’lerin 
sonuna doğru anlaşıldığında, kurşunsuz benzin kullanımına geçildi. Benzer şekilde, 
1950’lerden bu yana kadmiyum, kurşun ve cıva gibi ağır metallerin kullanıldığı pil-
lerin insan sağlığına ve doğaya zararlarının tespiti ve yeni teknolojilerin araştırma-
ları onlarca yıl sürdü. Çevre, sosyal adalet ve ekonomiyi birlikte içeren bütüncül bir 
bakışın eksikliği ve maddi refah öncelikli politikalar sonucu artan toplumsal ve çev-
resel sorunlar ile kalkınma anlayışının yeniden tanımlanması gerekti. 

Günümüzde sürdürülebilirlik terimi küresel düzeyde sık kullanılmakta ancak sür-
dürülebilirlik yaklaşımıyla gerçekleştirilen uygulamalar henüz aynı yaygınlıkta 
değil. Bunun sebeplerinden biri ilgili politikalar ve programların değerlendirilme-
sinde farklı uluslar ve topluluklar için ortak standart ve göstergeler belirlemenin 
zorluğudur. Sürdürülebilir Kalkınma’yı ölçmek için ulusal ve uluslararası düzey-
de birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, Çevresel Fayda-Maliyet 
Ölçümleri, Çevresel Performans Endeksi, Gerçek İlerleme Göstergeleri, Karbon 
Ayak İzi, Ekolojik Ayak İzi, İnsani Gelişim Endeksi, Dünya Değerler Araştırması gibi 
göstergelerdir. Her ülke, bu konuda kendi tercihini yapmaktadır. 

Ülkelerin gösterge tercihine dayalı bu öznelliğin ötesinde, tüm dünyada sürdürü-
lebilir kalkınmanın tartışmasız kabul edilen yönü ise aynı zamanda hem bir hedef 
hem de bir süreç olmasıdır.



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

17

2.1.  Sürdürülebilir Kalkınma’nın Tarihçesi

Yirminci yüzyılda ekonomik büyüme, kalkınmanın hızlandırılması, işsizliğin önü-
ne geçilmesi ve enflasyonun kontrolü gibi kısa vadeli politikalara öncelik verilmiş-
ti. Ancak bütün bunlar gerçekleştirilirken kalkınma ekonomisine yönelik eleştiri-
ler artmaya başlamış, nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte doğal kaynaklara olan 
talebin ve bu kaynaklar üzerindeki baskının artışı küresel boyutta üretim-tüketim   
faaliyetlerini sorgulama ihtiyacını gözler önüne sermiştir.  

Sürdürülebilirlik ilk kez 1972’de, bir düşünce üretim topluluğu olan Roma Kulübü 
tarafından yayımlanan “Büyümenin Sınırları” adlı rapor ile küresel boyutta gün-
deme gelmiştir (Meadows ve diğerleri). Roma Kulübü tarafından Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) yaptırılan araştırma; nüfus, gıda güvenliği, üretim, 
çevre kirliliği ve yenilenebilir olmayan doğal kaynakların tüketimi arasındaki ilişki-
leri ortaya koymaktaydı. 40 yıl önce yazılan bu raporda, ekonomik sistem aynı hız ve 
biçimde devam edecek olursa, yerkürenin taşıma kapasitesinin aşılabileceği, ciddi 
boyutta ekonomik ve toplumsal sorunların ortaya çıkacağı konusunda uyarılar yer 
almaktaydı.

Aynı yıl, ilk kez Stockholm’de Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı (United 
Nations Conference on Human Environment, UNCHE) düzenlendi ve Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) kuruldu. Çevre ile ilgili küresel ve bölgesel dü-
zeyde araştırmalar yapıldı ve eylem planları hazırlandı, sözleşmeler oluşturuldu, 
çevre ve ekonomi ilişkisi üzerine çalışmalar başladı. On yıl sonra, 1983’te ise BM 
bünyesinde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) kuruldu. Sürdürülebilir 
Kalkınma resmî olarak ilk kez 1987 yılında WCED tarafından yayımlanan Ortak 
Geleceğimiz (Brundtland Raporu) adlı raporda tanımlandı. Brundtland Raporu’nda, 
Sürdürülebilir Kalkınmayı “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin de kendi ihti-
yaçlarını karşılamalarında ödün vermeden karşılamak” olarak ifade edilmektedir 
(WCED 1987). Böylece ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit kal-
kınmanın sürdürülebilirliğini sağlayacağı belirtilmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma politikaları ve ilgili uygulamalar toplumun temel ihtiyaç-
ları ve isteklerini karşılarken bir yandan doğanın tahribi ve doğal kaynakların yok 
edilmesini önleyici tedbirleri, diğer yandan kaynakların paylaşımındaki adalet ve 
hakkaniyeti gözetir. Ayrıca sınırlı doğal kaynaklar kullanılarak bugünün ihtiyaçla-
rı karşılanırken gelecek nesillerin de ihtiyaçları hesaba katılır. Bir başka ifadeyle 
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çevresel açıdan refah olmadıkça, toplumsal ve ekonomik açıdan da sürdürülebilir-
likten ve refahtan söz edilmesi mümkün değildir.

1990’lı yıllara gelindiğinde çevre ve ekonomik kalkınma ilişkisinin yanında toplum-
sal boyutun da birlikte ele alınmasıyla küresel düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma 
için politikalar oluşturulmaya başlandı. Rio’da 1992 yılında yapılan ‘Dünya Zirvesi’ 
o zamana kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı zirve olmuştur. Bu zirvede iklim 
değişikliği, çevre ve kalkınma yanında insan hakları, sosyal gelişme ve kadın hakla-
rı gibi konular da ele alınmıştır. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyoçeşitlilik 
ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmeleri imzaya açılmıştır. Rio Zirvesi’nin diğer iki 
önemli sonucu, Gündem 21 ve 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü ile karbondiok-
sit (CO2) salımlarının azaltılması gerektiği kararıdır.

Gündem 21, Sürdürülebilir Kalkınma’yı hayata geçirmek üzere hazırlanan bir eylem 
planıdır. Buna göre; yerel, ulusal ve bölgesel seviyelerde resmi ve sivil grupların ka-
tılımı ve bir arada çaba göstermeleri amacıyla bir Gündem oluşturuldu. Yirmi birin-
ci yüzyılı simgelemesi için de 21 denildi. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (UNCSD) 1993’te kurul-
muş ve bu yıldan itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından “İnsani 
Gelişim Endeksi” Sürdürülebilir Kalkınma’nın toplumsal boyutunu değerlendirmek 
üzere kullanılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma ve kapsamı bu gelişmeler 
ışığında önceleri aşağıdaki şekil ile açıklanmaktaydı. 

Bu yapıda Sürdürülebilir 

Kalkınma; ekonomik, sosyal ve 

çevresel bileşenlerin dengesinin 

gözetildiği ve birbirinden 

bağımsız düşünülmediği bir 

ortamda gerçekleşebilir. 

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma’nın Üç Bileşeni

Ekoloji

Sosyal Ekonomi
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2000’li yıllarda Sürdürülebilir Kalkınma hedefine ulaşmak için doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, iklim değişikliği ile mücadele, gelir dağılımındaki eşitsizlikle mü-
cadele, dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi, temiz su, temiz enerji ve sağlıklı gı-
daya ulaşma, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda politi-
kalar belirlendi. Kıyı şeritleri, sulakalanlar ve ormanların korunması, çölleşmenin 
önlenmesi, atıkların yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi yanında kül-
türel çeşitliliğin de sürdürülebilmesi için yerli halkların haklarının korunması gibi 
birçok sözleşme imzalandı ve ilgili eylem planları oluşturuldu.   

Bir başka önemli gelişme ise, 2000 yılında 189 üye ülke tarafından Birleşmiş 
Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Bildirgesi’nin imzalanmasıdır. Bu bildirgeye 
göre devletler, 2015 yılına kadar sekiz hedefin gerçekleştirilmesini sağlamak için 
çalışacaklardır. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000 yılında açıklandıktan sonra, 2002’de Johannesburg 
Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Kalkınma’nın ana çerçevesi içindeki üç temel konuya 
vurgu yapılmıştı: Yoksullukla mücadele; sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim 
kalıplarının değiştirilmesi; doğal kaynakların ekonomik ve sosyal kalkınmayı des-
tekleyecek şekilde korunması ile yönetilmesi. Ayrıca politika oluşturma, planlama, 
finansman, kapasite geliştirme, araştırma, bütünleştirme, araçlar, kesişen konular 
ve paydaşların rolleriyle ilgili uygulama önerileri üzerinde de durulmuştur. 

Bu hedefler;
i.  Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, 
ii.  Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak, 
iii.  Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların 

güçlendirilmesi sağlamak, 
iv.  Çocuk ölümlerini azaltmak, 
v.  Anne sağlığını iyileştirmek, 
vi.  HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 

mücadele etmek, 
vii.  Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, 
viii.  Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak.
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Rio+20 Zirvesi’nin çıktısı ‘İstediğimiz Gelecek – The Future We Want” Raporu’nda 
belirtildiği üzere, Sürdürülebilir Kalkınma’ya ulaşmada eğitimin rolü büyük olacak-
tır. Bu bağlamda, sürdürülebilirliğin her aşamada uygulanmasını sağlamak için bilgi, 
eğitim ve bu konuda gerçekleştirilecek etkinlikler teşvik edilmelidir (The Future We 
Want 2012). Yine aynı Rapor’da SKE On Yılı bağlamında yaygın eğitimin, gençler ve 
diğer kesimler arasında teşvik edilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Aynı şekilde, 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in, SKE On Yılı (2005-2014) sonrasında da aynı 
şekilde teşvik edilmeye devam edilmesi önerilmektedir. 

Son olarak, 20 yıl sonrasının değerlendirilmesi için yine Rio’da Haziran 2012’de, 

Dünya Zirvesi’nin 20. yıl dönümünde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 

(Rio+20) gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma konusundaki politik 

kararlılık, gelişmelerin ve eksiklerin ortaya konması, yeni ve yükselen tehdit ile 

fırsatların belirlenmesi ve kurumsal çerçeve üzerinde duruldu. Rio+20’nin en önemli 

çıktılarından birisi, 2015’ten sonra Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerine geçecek olan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin belirginleşmeye başlaması olmuştur.  

2012–2015 arası dönemde ülkeler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 

katkılarını yerelden başlatarak ülke önerisi haline getirecek ve BM Genel Sekreteri’ne 

sunacak, böylece tabandan tavana doğru katılımcı bir yaklaşımla 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin altyapısı oluşturulacak. 
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Türkiye de Rio+20 Zirvesi’nde en üst düzeyde temsil edilmiş ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan zirveye katılarak konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmiştir. 
Konuşmasında günümüz dünyasının eşitlikten uzak yapısının altını çizen Erdoğan, 
günümüz sorunlarına bir an önce çözüm bulma uğraşına girilmediği takdirde bun-
ların sonuçlarının uzun vadede gelecek nesiller için yaşanamaz bir dünyaya yol aça-
cağından bahsetmiştir. 

Günümüzde Sürdürülebilir Kalkınma tanımı yeniden ele alınmış ve tarihsel süreç-
te yanlış tanımlanan yapılar değişikliğe uğramıştır. Artık çevre, ekonomi ile aynı 
seviyede olan bir bileşen değil bunun yerine hammadde ve kaynaklar bağlamında 
ekonomiyi besleyen ve onu kapsayan bir yapıya bürünmektedir. Yine aynı şekilde, 
toplum ve sosyal yapılar da bu çevrenin bir alt kümesi olarak tanımlanmaktadır. 

Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma’nın Üç Bileşeni - Güncel Model

Bu modelleme ile artık toplumsal 

ve ekonomik sistemler gibi insan 

tarafından kurulmuş yapıların, çevre 

ve ekosistemin bir alt kümesi olduğu 

ve birbirleri arasındaki etkileşimlerin 

de Sürdürülebilir Kalkınma açısından 

önemli olduğu kabul edilmektedir 

(Willard 2010). 

Çevre

Toplum

Ekonomi
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2.2  Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Katılımcılığın Rolü

Dünya tarihi bize doğal koşullar ve doğal kaynakların toplumsal kültürle ne derece et-
kileşim içinde olduğunu gösterir. Doğa insan yaşamını etkiler, biçimlendirir. Kimi coğ-
rafi koşulların insan yaşamına elverişli, kiminin ise insan yaşamı için zorlayıcı olması 
gibi. Aynı şekilde toplumsal sistem yani yaşam tarzımız da doğal çevreyi etkilemekte. 
İnsan eliyle ormanların yok edilmesi sonucu doğal sistemin dengesindeki bozulma-
ların, zorunlu göçleri -örneğin çölleşme ya da sellere maruz kalma nedeniyle- ya da 
kaynak paylaşımında yaşanan çatışmaları doğurması bu iç içeliğin örnekleridir. 

Günümüzde, iki temel çevresel özellik insan yaşamında gittikçe artan mücadele ko-
nularıdır. Bunlardan biri, yeryüzünde doğal kaynakların sınırlı miktarda oluşu ve coğ-
rafi dağılımının da eşit olmayışıdır. Tatlı su rezervlerinin bazı bölgelerde zengin bazı 
bölgelerde kıt oluşu bu düzenli olmayan dağılıma verilebilecek örneklerden birisidir. 
Diğer özellik ise, çevresel sorunların siyasal sınır tanımıyor olmasıdır. Aşırı tüketim ve 
israf sonucu çevresel bozulma ya da fosil yakıt kullanımının hepimizi etkileyen iklim 
değişikliğinin etkilerini arttırması gibi. İklim değişikliği; tarımı, balıkçılığı, insan yerle-
şimlerini, biyolojik çeşitliliği yani tüm yaşamı etkilerken bugünkü tüketim anlayışına 
dayalı yaşam da gelecekteki hayatın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.  

Ayrıca 80’li yıllardan itibaren, neo-liberal politikalar ve küreselleşmeyle birlikte 
ulus-devlet yapıları ve yerel yönetimler değişime uğramış, özelleştirmeyle birlikte 
çok uluslu şirketlerin gücü artmış, böylece ekonomik ve sosyal hareketler ve dola-
yısıyla sorunlar da sınır tanımaz olmuştur, (Olgun 2006). ABD’de 2009 yılında ya-
şanan mali krizin etkileri başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada görülmüş, 
işsizlik ve diğer sosyo-ekonomik sorunlar dalgalar halinde tüm ülkeleri etkilemiştir. 

Dolayısıyla sürdürülebilir bir yaşam için; çevresel, sosyal ve ekonomik dengelerin 
gözetilmesi, ortak yararın tespit edilmesi ve sorunların çözümüne katılımcı bir 
yaklaşım gerekir. Sürdürülebilirliğe ulaşmadaki rolleri açısından tek tek bireylerin, 
grupların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yani toplumdaki tüm aktörlerin, yerel, 
ulusal ve küresel düzeyde katılımı çok önemli bir gerekliliktir.  

Katılımcılık; bireylerin, grupların, geniş halk kesimlerinin, STK’ların ve hatta küresel 
düzeyde devletlerin karar alma ve uygulama süreçlerine aktif olarak yer almasıdır. 
Sürdürülebilir Kalkınma gibi bütüncül ve kapsayıcı bir bakışın hayata uyarlanması 
için de her düzeyde katılımcılık olmazsa olmaz bir koşuldur.



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

23

Sürdürülebilir Kalkınma’nın bir yönü olan çevresel sürdürülebilirlikle ilgili ilk 
farkındalığın yükselişi bir grup çevre aktivisti girişimci ile başlamıştır. İlk çevreci Sivil 
Toplum Kuruluşları; Dünya’nın Dostları (Friends of the Earth) ve Yeşil Barış (Greenpeace) 
örgütleri 1971’de kuruldu. Çeşitli kampanyalarla insan faaliyetlerinin olumsuz etkileri 
konusunda  farkındalığı arttırdılar.

Sosyal boyutta ise bütün insanların eşit olduğu fikri Fransız Devrimi’ne dayanır. İnsan 
Hakları ve Sivil Hakları Bildirgesi’nin hemen ardından kadınların talepleriyle 1791’de 
Kadın Hakları ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi hazırlandı. Bu tarihlerden itibaren 
kadınlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkma ve eşitlik için sivil girişimler ile 
örgütlenme yoluyla eşitlik için çaba göstermektedirler. 

Bugün Sürdürülebilir Kalkınma hedefinin tüm dünyada benimsenmesi; hayvan hak-
larından, ayrımcılık karşıtlığına, eğitimden sağlığa çeşitli alanlarda sivil katılımcılık 
ve iletişim ağları sayesinde gerçekleşiyor.  

2.3.  Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı

Türkiye’de tüm kesimlerde Sürdürülebilir Kalkınma’ya ilgi her ne kadar artmış olsa 
da bu ilginin yakın gelecekte daha hızlı artması olumlu bir gelişme olur. Türkiye 
Devleti, Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleriyle uyumlu birçok uluslararası sözleşmeye 
taraftır. Ayrıca, 1972 yılından itibaren uluslararası zirveleri aktif katılım ile takip 
etmektedir. 1992 yılında düzenlenen Rio Konferansı’na zamanın Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel katılım göstermiş ve en üst düzeyde konuların sahiplenilece-
ğinin bir işaretini vermiştir. Ancak daha sonraki yıllar ülkemizde bu konuda bir 
durgunluk söz konusu olmuştur. Johannesburg’da 2002 yılında düzenlenen Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ne (Rio+10) ise Türkiye çok ciddi bir katılım sağ-
lamıştır. Çevre Bakanlığı tarafından yönetilen ulusal hazırlıkların arasında Ulusal 
Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (Çevre Bakanlığı 2002) bulunuyordu ve bu raporun 
her bölümünü farklı sivil toplum kuruluşlarına hazırlatma kararı alındı. Söz konusu 
bölümler (iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, yönetişim, yoksulluğun 
önlenmesi, iş dünyası ve sanayi, bilgi ve iletişim) Sürdürülebilir Kalkınma boyutu ile 
ele alındı. Bu rapor ile 1992 Rio Zirvesi’nden sonra geçen on yılda, Sürdürülebilir 
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Kalkınma ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirmeyenler ele alınırken farklı 
konular altında geliştirilebilecek programlar ve politika alanları değerlendirilmiştir. 
Bu doğrultuda, ilgili politikalar ve bu politikaların izlenmesi için gerekli göstergeler 
ve değerlendirme yöntemleri üretilmeye çalışılmaktadır.  

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 2004 yılında kurulmuştur. Ancak bu ko-
misyon günümüz itibarıyla aktif değildir ve ulusal kalkınma planlaması çalışmaları 
2011 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. 2012 yı-
lında ise katılımcı bir süreçle ‘Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’ hazırlan-
mıştır2. Rapor’da, Türkiye’nin Yeşil Büyüme Yaklaşımı ve Yol Haritası ortaya koyul-
muştur. Ayrıca çevresel, ekonomik ve sosyal anlamdaki gelişmelere de Rapor’da yer 
verilmiştir. Rio+20 Zirvesi’nin sonuç belgesi olan ‘İstediğimiz Gelecek (The Future 
We Want) Raporu’nun da çevirisi yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Bununla 
birlikte, Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma alanında gerçekleştirilen ve 181 baş-
vuru arasından seçilen 24 proje ‘Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları’ 
Raporu’nda3 yer almıştır.  

Ülkenin birçok bölgesinde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurum 
ve kuruluşlar Sürdürülebilir Kalkınma’yı hayata geçirmek için doğa dostu üretim 
biçimleri ve teknolojileri uygulama, sosyal adaleti ve refahı sağlama amacına uygun 
projeler yürütmektedir (UNDP Türkiye 2007). 

2 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek, 2012  
www.undp.org.tr/publicationsDocuments/1.Gelecegi%20Sahiplenmek.pdf

3 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları 2012, Kalkınma Bakanlığı  
www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/DocObjects/View/14223/SurdurulebilirKalkinmaEnIyiUygulamalari2012.pdf 
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Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak 

paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, 

herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân 

vermeye yöneliktir.

Çevre ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma 

stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların gelecekteki 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir çünkü büyümenin hangi sınırdan 

sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri 

döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin 

bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği 

fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması, Sürdürülebilir Kalkınma’nın 

temel felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi 

vurgulamaktadır.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2012, http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/Rio+20.portal

Sürdürülebilir Kalkınma





Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in amacı 
toplumları sürdürülebilirliğe ulaştırmak için 
gerekli ahlaki değerlerin benimsenmesi ve 

sorumlu davranışların 
kazanılmasını sağlamaktır. 

3. Sürdürülebilir 
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Fotoğraf: UNESCO
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3. Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim (SKE)

Çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir yaşama geçiş, toplumun 
her kesiminde ilgili değerlerin benimsenmesi, tutum ve davranışların oluşması ile 
mümkün görünmektedir. Eğitim, bu dönüşümü gerçekleştirmek için en etkili yollar-
dan biridir. Buradan yola çıkarak sürdürülebilirlik ve eğitim konularında günümü-
zün küresel boyutta güncel ve öncelikli konuların başında sürdürülebilir kalkınma 
için eğitim gelmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim;
• adalet ve hakkaniyet içeren bir sürdürülebilirlik anlayışı ile 
• çevre, toplum ve ekonomi hatta kültür ile ilgili disiplinler arası bağlantıları 

gözeterek,
• eğitime bütüncül bir bakış kazandırmaktır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in amacı toplumları sürdürülebilirliğe ulaştır-
mak için gerekli ahlaki değerlerin benimsenmesi ve sorumlu davranışların kazanıl-
masını sağlamaktır.  

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim söz konusu ise, var olan sorunlar ve mevcut 
olgu hakkında her kesimde farkındalığın artması, sürdürülebilirlik perspektifinin 
yaygınlaşması ve çözüm için katılımcılık gereklidir. Bunların bir arada olması ile, 
yani toplumdaki tüm aktörlerle birlikte gerçekleştirilecek sürdürülebilirliğe yönelik 
bir dönüşüm uzun dönemde beklenebilir.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim sürecinde tüm çevresel, sosyolojik, ekonomik 
ve kültürel süreçlerin birbirleriyle ilişkileri kıyaslanarak bütüncül bir bakışa ulaşılır. 
Etkin bir SKE, sorunları net bir şekilde ortaya koymayı ve her disiplinle bağlantısını 
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belirleyerek konulara yaymayı içerir. Toplumun karşılaştığı yenilikler ve mücadele-
ler için her kesimi hedef alan eğitimi bu sürece uyarlamak bu sebepten dolayı çok 
önemlidir. 

Bu konuda, öncelikle örgün eğitim kapsamında faaliyet gösteren eğitim kurumla-
rının yeri doldurulamaz bir rolü vardır. Örgün eğitim, erken çocukluk döneminden 
başlayarak üniversite eğitimini de içerecek şekilde Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim yaklaşımı ve ilkelerini hayata geçirme ve uygulama açısından en hızlı, böy-
lelikle en etkili yoldur. Sürdürülebilir Kalkınma’nın öncelikle adalet ve hakkaniyetle 

Eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Bu sebepten dolayı da eğitim ile hedeflenen 

davranış değişikliği ancak uzun vadede beklenebilir. Sürdürülebilir Kalkınma için 

Eğitim de bu sürecin uzun vadeli yapısı üzerine kurgulanabilen, aşamalı olarak 

ilerleyen, çeşitli şekillere ve seviyelere uyarlanabilir, fırsat eşitliği gözeten ve 

kalıcı olmalıdır. Böylece yaşı ve konumu ne olursa olsun herkes çevresel, sosyo-

ekonomik ve kültürel sorunlarla ilgili bilgiyi özümseyebilir. Bunu davranışlarına 

ve hayat standartlarına aktarabilir.  
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ilgili olması, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in de öncelikle eğitim hakkı ve eği-
timde eşitlikle ilgili olmasını gerektirir. Sürdürülebilirlik yolunda önemli bir baş-
langıç, Birleşmiş Milletler Binyıl Hedefleri ile de uyumlu olarak herkesin temel eği-
time ulaşması hedefidir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, çevre eğitimi gibi tek 
bir ders içeriğinden daha geniş bir perspektife sahiptir. Örgün eğitimde geliştirilen 
programların bu perspektif doğrultusunda dinamik, kapsayıcı ve katılımcı olması 
önemlidir. Tüm branşlarda, her ders planına uyarlanabilecek kadar kapsayıcı olma-
sı güçlü yanıdır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımı adalet ve hakkaniyet 
temelli, doğa korumacı bir bakıştır. Bu nedenle bir bilgi alanı olarak, SKE okullarda 
ayrı bir ders şeklinde verilmesi yerine disiplinlere ve eğitim programlarına entegre 
edilmesi daha uygundur. 

Ancak sürdürülebilirlik eğitiminin zamanın ve farklı koşulların etkisinde sürekli ye-
niden uyarlanması ve yaşamın her alanında olduğu için hayat boyu sürmesi gerekir. 

Yaygın eğitim ise insanların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda düzenlenen eği-
tim, beceri kazanma, rehberlik gibi uygulamalardır. Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim açısından gereken hayat boyu öğrenme sürecini devam ettirmek için olmaz-
sa olmaz bir unsurdur.

Öte yandan, sürdürülebilirlik konusunda sadece farkındalığın artması toplumu 
dönüştürmek için yeterli değildir. Öğrenim sürecini yaşam boyu devam ettirmek 
gerekir. En başta devletlerin ve karar alıcı kurumların; doğaya dönük, adaletli ve 
hakkaniyetli yaşam pratiklerinden çıkarım yapacağı ve politikalara uyarlayabileceği 
şekilde esnek ve dinamik bir sistem gereklidir. Yaşanan sorunlar bağlamında toplu-
mun tüm kesimlerinin sorumlu olduğu göz ardı edilmeden, tüm aktörleri çözüm sü-
recine dahil eden ve ortaklıklar oluşturan bir strateji benimsenmelidir. Katılımcılık 
ilkesi dinamik bir eğitimi hayata geçirmek için çok önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, bütüncül bir yaklaşımla çevre, toplum ve ekono-
minin birbiriyle ilişkilerini, sürdürülebilirliklerini gözetir. Bu tür bir eğitim yaklaşımında 
ön şart değişen koşulları hesaba katması, dinamik ve uyarlanabilir olmasıdır.
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Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, toplumun tüketim bazlı davranıştan sorumlu 
kullanıma geçişi,  adalet ve hak temelli yeni düşünce ve davranış şeklini geliştirmesi 
için, bilgi eğitiminden beceri eğitimine değerler eğitimi çerçevesinden yaklaşılma-
sında etkili bir araçtır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesi, 

toplumun her kesiminin katılımının yanı sıra, çok yönlü ve çeşitli araç ve yöntemlerin 

kullanılması ile başarılabilir. Aynı zamanda üretilecek özel göstergelerle, Sürdürülebilir 

Kalkınma için Eğitim uygulamalarının hem süreç hem sonuçları açısından etkinliği net 

olarak ölçülebilmelidir. Düzenli ölçme ve değerlendirmelerle Sürdürülebilir Kalkınma 

için Eğitim, toplumdaki hızlı değişimlere cevap verebilmelidir.
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3.1  Küresel Düzeyde SKE Çabaları 

“Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim”, “Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi” ya da 
“Sürdürülebilirlik Eğitimi” bugün uluslararası gündemin bir parçasıdır. Her üç te-
rimle de kast edilen; kalkınma hedeflerini tek bileşende sabitlemeden, eğitimi pra-
tik bir araç olarak kullanıp, sürdürülebilirliği anlamak ve uygulamaya koymaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, ilk kez Birleşmiş Milletler 1992 Rio 
Konferansı’nın çıktısı Gündem 21 küresel eylem planında yer almıştır. Eylem pla-
nının 36. Maddesi; eğitim, öğretim ve kamu duyarlılığının geliştirilmesi ile ilgilidir. 
Birleşmiş Milletler 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni resmileştirdi ve üye 
devletlerin ortak olarak belirlediği 2015 yılına kadar yerine getirecekleri sekiz he-
deften birini de herkesin temel eğitime ulaşabilmesi olarak tanımladı. Rio sonrası, 
2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 
ise bu maddelerle ilgili uygulama planı üzerinde duruldu. 

Eylem programları oluşturma çalışmaları sırasında Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu-
na ulaşmada bir ön koşul ve en etkili araç olarak eğitimin önemi üzerinde durulmuş-
tur. Eğitim, bilgiye dayalı karar alma, demokratikleşme ve iyi bir yönetim için olmaz-
sa olmaz bir koşuldur. Sürdürülebilir Kalkınma‘da sürdürülebilir bir yaşam hedefine 
uygun eğitimle gerçekleştirilecektir. Böylece, Aralık 2002’de BM Genel Kurulu 2005-
2014 yıllarını “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’i; ülkelerin mevcut eğitim 
programlarına eklenecek yeni bir program ya da proje olmadığını vurgulayarak 
yapılması gerekenin eğitim programları ve sistemlerinin (yani; eğitim metotları ve 
içeriklerinin) yeniden ele alınarak Sürdürülebilir Kalkınma değerlerine ve hedefi-
ne uygun hale getirilmesi olarak açıklamıştır. Bunun anlamı eğitim programlarının 
hem yöntem hem içerik olarak hangi konuda olursa olsun çevresel, sosyal ve eko-
nomik boyutları bir arada gözeterek eleştirel bir akılla ve Sürdürülebilir Kalkınma 
hedefine uygun bir bakış açısıyla işlenmesidir4. 

4 (www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda 
education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/)

“Dünyayı değiştirmek için, en güçlü aracınız eğitimdir.”
Nelson Mandela
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Eğitimin yöntemi ve içeriğinden önce, sürdürülebilirliğin sosyal adalet ve hakkani-
yet ilkelerine uygun olarak en başta kız ve erkek çocukların eşit olarak temel eği-
time ulaşmasını sağlamasına vurgu yapıldı. Ayrıca, eğitim politikaları oluşturma 
ve uygulama konusunda da, çevre dostu çözümler (verimli enerji ve doğal kaynak 
kullanımı vb) ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği gözetmenin önemi belirtildi. 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in hızla değişen dünyada yaşam boyu öğrenim 
perspektifini izlemesi ve mümkün olan tüm öğrenim yaşları için faydalı olacak şe-
kilde, mümkün olan tüm öğrenim alanlarına (örgün ve yaygın) entegre edilmesi de 
önerilmiştir.

UNESCO bu on yıllık dönemin geliştirilmesine öncülük edecek kuruluş olarak hare-
ket etmek ve on yıllık eğitime katkıda bulunmayı taahhüt eden dünya genelindeki 
tüm devletler için temel bir çerçeve olacak, Uluslararası Uygulama Şeması oluştur-
mak üzere seçildi. Bunun yanında Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) de bölgede-
ki devletlere rehberlik etmek üzere görevlendirildi ve ortak değerleri kapsayacak 
şekilde ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim stratejilerine yönelik bir taslak 
metin oluşturdu. 

3.2.  Kurumsal Oluşumlar

3.2.1. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ve SKE 
Çerçevesi

UNESCO, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in bir program ya da proje olmadı-
ğını, halen var olan ve yeni eklenecek çeşitli eğitimler için bir çatı oluşturduğunu 
belirtmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim; eğitim politikalarını, mevzuat, finansman, müf-
redat, öğrenme süreçleri, ölçme ve değerlendirmeyi yani kısacası eğitimin tüm yön-
lerinin ve sürecin sürdürülebilirlik esaslarına göre yeniden uyarlamasıdır. Değişen 
eğitim ihtiyaçlarını göz önüne alarak hayat boyu öğrenmeye teşvik eder. 
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UNESCO, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanında dört adet önemli alan belir-
lemiştir. Bunlar: 

• Okullaşma ve kaliteli temel eğitim, 

• Sürdürülebilirliği hedefleyen eğitim, 

• Toplumda sürdürülebilirlik anlayışını ve farkındalığını arttırmak, 

• Eğitim hizmetleri sağlamak olarak sıralanabilir.

Bu önemli alanlar ile benzer şekilde, UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 
konusundaki konuları da belirlemiştir; biyolojik ve kültürel çeşitliliğin sürdürülme-
si, yerel bilginin korunması, afet riskini azaltma, yoksulluğu azaltma, toplumsal cin-
siyet eşitliği sağlama, sağlık, sürdürülebilir yaşam tarzları, barış ve güvenlik, su ve 
sürdürülebilir kentlerdir. 

Hali hazırda dünyada birçok Sürdürülebilir 

Kalkınma için Eğitim uygulaması mevcuttur. 

İlköğretimde bir öğretmenin derslerinde 

katılımcı yöntemler kullanması, bir sosyal hizmet 

görevlisinin vatandaşlık haklarını öğretmesi ya 

da sağlık görevlisinin hastalıklardan korunmayı 

öğretmesi Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 

örnekleridir. Ancak bütüncül bir yaklaşım ve sistem 

olmadıkça etkin, uzun vadeli ve başarılı sonuçları 

olan Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’den 

bahsedilemez ve arzu edilen toplumsal dönüşüm 

gerçekleşemez.

SKE On Yılı için UNESCO’nun ana faaliyetleri:

Toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için;

• Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim uygulayıcıları arasında etkileşim, bilgi ve 
deneyim paylaşımını kolaylaştırmak, iletişim ağları oluşturmak,

• Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunda eğitim ve öğretim kalitesini 
arttırmaya teşvik etmek,

• Ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmalarını sağlamak üzere desteklemek,
• Ülkelere eğitim reformu çalışmalarında Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ko-

nusunda politika oluşturmalarına yardımcı olmak
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UNESCO ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunu beş alan ile temellendir-
miştir. Bunlar; bilgilenme, harekete geçmeyi öğrenme, birlikte yaşamayı öğrenme, kendi-
ni var etmeyi öğrenme, kendini ve toplumu dönüştürmeyi öğrenme olarak sıralanabilir. 

Sürdürülebilirlikle ilgili küresel sorunları çözmedeki en büyük başarısızlıklardan biri-
si harekete geçmedeki gecikmeler olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim alanında UNESCO’nun konu ile ilgili çalışmalarını bu temelde konumlandırması 
süreç açısından yardımcı olacak niteliktedir. UNESCO’nun SKE ile ilgili çalışmalarının ay-
rıntılarına Ek 2’den ulaşılabilir. 

3.2.2.  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) SKE Vizyonu

UNECE 1947 yılında ekonomik araştırmalar ve sorun-
ların çözümü için kurulmuştur. Türkiye’nin de üyesi 
olduğu bu komisyon, üyelerine yol gösterici nitelik-
te bir Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim stratejisi 
oluşturmuştur. 

UNECE, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’i birey-
lerin, grupların, toplulukların, kurumların ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma lehine 
değerlendirmeler ve tercihler yapma kapasitelerini geliştirmek ve güçlendirmek olarak 
tanımlar. Bireylerin bakış açısını değiştirerek dünyamızın daha güvenli, daha sağlıklı ve 
müreffeh hale gelmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırma yönünde adımlarını belirler.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, yeni vizyon ve kavramların keşfedilmesi ve yeni 
yöntem ile araçların geliştirilmesi için gerekli eleştirel düşünce, daha fazla farkındalık ve 
daha fazla yetkilendirilme imkanları sağlayacağı şeklinde tanımlanır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim için ön koşul, herkese eşit temel eğitim imkânla-
rı sağlanmasıdır. Bu ön koşul gerçekleştirildikten sonra örgün, yaygın ve informal eği-
timlerini kapsayarak Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in disiplinlerarası doğasını ele 
alarak geliştirilmeli, sivil toplumun bağlantısı güçlendirilmeli ve yeterli kurumsallık ve 
malzeme tedariki sağlanmalıdır.
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3.2.2.1. UNECE SKE Stratejisinin Amacı

UNECE üye devletlerini Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in geliştirilmesi ve ilgili 
her konuda, örgün, yaygın ve informal eğitim sistemlerine dâhil edilmesi için cesa-
retlendirmektedir. Bu durum sürdürülebilir gelişmede insanları bilgi ve beceriyle 
donatacak, onları yetkin ve kendine güvenli hale getirecek ve doğayla uyumlu üret-
ken, sağlıklı ve sosyal değerlere önem veren, cinsiyet eşitliği ve kültürel çeşitliliğe 
saygı duyan bir yaşama ulaşma fırsatlarını arttıracaktır.

UNECE Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim amacına ulaşmak için birtakım hedefler 
belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmak için UNECE bazı ilkeler belirlemiştir ve hedef-
lere ulaşılması noktasında beklenen sonuçlar sıralanmıştır. Tüm bu ayrıntıların ya-
nında Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’de görev ve sorumluluklar, mali konular 
ve uygulama çerçevesi gibi diğer konular Ek 1’de verilmiştir. 

3.2.2.2. UNECE SKE Değerlendirmesi

Stratejinin uygulanmasını sağlamak amacı ile bir zaman çizelgesi belirlenmeli ve 
göstergeler geliştirilmelidir. Strateji daimi bir süreçtir. Ancak aşamalarla planlan-
ması, uygulanması, yasal ve işlevsel çerçeveyi, faaliyetleri gözden geçirmeye en-
gel ve boşlukları belirlemeye yarayacak ve değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. 
Değerlendirme konularına örnek olarak, stratejiyi yönetecek lider ve koordina-
törlerin belirlenmesi; hükümetlerarası ve çok ortaklı işbirliklerin ve ortaklıkların 
çerçevesi; resmi müfredatın ve öğrenme programların ilintili olması; özellikle eği-
timciler için Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili konularda temel eğitim ve sürekli eği-
tim; Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’e yönelik araç ve malzeme; Sürdürülebilir 

“Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında 
dayanışma, eşitlik ve karşılıklı saygı ile ilgili ortak değerleri kapsamaktadır. 

Eğitim, bir insan hakkı olmasının yanında, sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul 
ve iyi yönetim, bilgiye dayalı kararlar alma ve demokrasinin geliştirilmesi için de 
etkili bir araçtır. Bu nedenle “sürdürülebilir kalkınma için eğitim”, vizyonumuzun 
gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.” UNECE, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 
Vizyonu
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Kalkınma için Eğitim hakkında araştırma ve geliştirme, yaygın eğitim ve informal 
eğitimin geliştirilmesi; medyanın dâhil edilmesi ve öğrencilere etkisi sayılabilir.

3.3.  Uluslararası Toplantılar ve Çalışmalar

3.3.1.  Tiflis Konferansı (14-26 Ekim 1977)

‘Çevre Eğitimi’ konusunda hükümetlerarası seviyede düzenlenen ilk toplantı, o 
zamanki Sovyetler Birliği’ne bağlı Tiflis kentinde, 1977 yılında gerçekleşmiştir. 
Konferans, UNESCO ve UNEP’in organizatörlüğünde, 66 ülkeden resmi temsilcilerin 
katılımıyla düzenlenmiş olup çevre eğitimi konusunda tarihteki kilometre taşların-
dan birisidir. Aynı zamanda konferansın çıktısı olan Tiflis Deklarasyonu, çevre eği-
timinin yerel, ulusal ve küresel düzeyde geliştirilmesi için rehber olacak ölçütlerin 
belirlenmesini önermiştir. Belirlenecek çerçeve, ilkeler ve ölçütlerin yerelden kü-
resele her alanda kapsayıcı olmasının yanı sıra yalnızca örgün eğitim için değil, her 
yaştan birey için yaygın eğitimde de benimsenmesi önerilmiştir5. Çevre eğitiminden 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’e geçişte tohumların atıldığı bir etkinlik olarak 
ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

3.3.2.  Tiflis+35 Konferansı (6-7 Eylül 2012)

1977’deki ilk ‘Çevre Eğitimi’ toplantısından sonra geçen zaman içerisinde, 
Sürdürülebilir Kalkınma anlayışının da ortaya çıkmasıyla, çevre eğitimi yerini 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’e bıraktı. Çevre eğitiminin bakış açısının ye-
tersiz kalması ve çevre alanında gerçekleştirileceklerin sosyal ve ekonomik yapıyla 
da bağlantısının ön plana çıkması üzerine, Tiflis Konferansı’nın 35. yıldönümünde 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Zirvesi gerçekleştirildi. Tiflis+35 Konferansı, 
1977’deki ilk konferansta olduğu gibi; refah, çevresel sürdürülebilirlik, kültü-
rel çeşitlilik ve sosyal eşitliğin yer aldığı bir dünya vizyonuna sahiptir. Tiflis+35 
Konferansı’nın amacı; yeşil ekonomiye ve sürdürülebilir bir yaşama geçişte karşıla-
şılan zorlukları en kısa yoldan çözmek için uluslararası işbirliğini desteklemektedir. 
Ayrıca Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konularında BM tarafın-
dan oluşturulmuş yapılara karar vericilerin daha rahat dâhil olmalarını sağlayacak 

5 Konferansın çıktısı olan çevre eğitiminin amaçları ve hedefleri ile rehber ilkelere www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html 
bağlantısından ulaşılabilir. 
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bir platform kurulmasını önermektedir. Son olarak, çevre eğitimi ile ilgili bu zamana 
kadar gerçekleştirilen etkinliklerden hareketle, bundan sonrası için bir yol haritası 
belirlenmesi teşvik edilmektedir. Tiflis+35, sürdürülebilirlikle ilgili küresel sorunla-
rın en üst seviyede olduğu bir dönemde dünyanın dört bir yanından gelen 600’den 
fazla delege ile Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in önündeki sorunları ve gele-
cekteki dönemde gerçekleştirilecekleri planlama gayesine sahiptir.

3.3.3. UNESCO SKE Konferansı (Bonn, 31 Mart – 2 Nisan 2009)

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı’nın ikinci yarısına geçilmesi nedeniy-
le gerçekleştirilen Konferans’ta UNESCO, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 
UNESCO Almanya Komisyonu tarafından organize edilmiştir. UNESCO’nun o zama-
na kadar liderlik ettiği süreç ikinci yarısına girerken Konferans, SKE’nin tüm eği-
tim kademeleri ile olan ilişkisi, küresel Kuzey-Güney ülkeleri arasında konuyla il-
gili değişim ve paylaşımın arttırılması ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On 
Yılı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin toparlanması gibi konulara odaklanmıştır. 
Konferans’a 149 ülkeden 900’den fazla uzman katılım gösterirken, 49 Bakan ve 
Bakan Yardımcısı da üç gün boyunca katkı sağlamışlardır. Konferans sonunda imza-
lanan Bonn Deklarasyonu ile ülkeler SKE konusundaki birçok farklı alanda harekete 
geçmeye çağrılmış, teorik ve pratik anlamda gerçekleştirilebilecekleri sıralanmış-
tır6. Aynı şekilde Konferans’ta gerçekleştirilen oturumların ve çalıştayların çıktıları 
olan tüm sonuçlar dünya ile paylaşılmıştır7.    

3.3.4.  Uluslararası SKE Çalıştayı: Horizon 2015 (Bonn, 27 – 28 Şubat 2012)

Bu Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Çalıştayı, 2009’da Bonn’da gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nın devamı niteliğinde olup geçen za-
man içerisinde konu ile ilgili hayata geçirilen etkinlik ve programların takibi amacıyla 
düzenlenmiştir. Katılımcılar arasında Bonn’daki Konferans’ın Danışma Kurulu, UNESCO 
üyesi ülkelerden seçilen katılımcıların yanı sıra, özel sektör, medya gibi farklı paydaşlar-
dan da uzmanlar yer almıştır. Çalıştay sonuçları ve öneriler bir rapor ile paylaşılmıştır8. 

6 Bonn Deklarasyonu İngilizce metni için:  http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_
BonnDeclaration080409.pdf 

7 Toplantı ve çalıştay çıktılarının İngilizce metni için: http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/downlo-
ad/ESD2009ProceedingsEnglishFINAL.pdf 
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Öneriler arasında Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim stratejisi ile ilgili 
olanlar bu raporun sonuç kısmında değerlendirilmiştir.

3.3.5. SKE On Yılı Kapanış Toplantısı (Japonya, 13 Kasım 2014)

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı’nın tamamlanacağı 2014 yılında 
Japonya’da gerçekleştirilecek olan On Yıl Kapanış Toplantısı, bir son gibi görünse 
de gerçekte, bu on yılda gerçekleşen ilerlemelerin somut uygulamalara dönüşeceği 
yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. On Yıl içerisinde Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim ile ilgili yapılan dünyadaki farklı ülkelerin tüm etkinlikleri toplanacak, bun-
lar ışığında 2014’ten sonraki dönemde izlenecek yol haritası, çerçeveler ve etkin-
lik planlamaları yapılacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma’ya ulaşmada Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim’in payına düşenler oldukça fazladır ve ilerleyen zamanda eği-
tim aracılığıyla daha adaletli, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratma çalışmaları 
devam edecektir.

3.4.  SKE Alanında Öne Çıkan Ülke Örnekleri

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanında küresel anlamda çok sayıda çalışma 
gerçekleştirilmektedir. Bu raporda, farklı ülkelerden seçilen çeşitli iyi uygulama 
örnekleri Ek 4’te verilmiştir. Bunlar arasında Almanya’dan 2005-2014 Birleşmiş 
Milletler SKE 10 yılında: Almanya SKE Ulusal Eylem Planı; İngiltere’den Daha 
Parlak Gelecekler, Daha Yeşil Hayatlar Projesi ve Okullarda Ekolojik Ayak İzi Ölçme 
Projesi; Arnavutluk’tan bilgilenme, bilinçlenme ve öğrenme programı olan Yeşil 
Kutu; Avusturya’dan Sürdürülebilir Üniversiteler Programı; Belçika’dan Fransız 
topluluğunun çocuk ve ergenlerini sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelere teşvik 
etme projesi; ve son olarak sekiz ülke ortaklığında gerçekleşen Enjoined Projesi yer 
almaktadır.   

8 Uluslararası SKE Çalıştayı Rapor ve Öneriler: www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/
Aktuelles/Veranstaltungen__international/20120416__Workshop_20Bericht.pdf





Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Türkiye’nin 
ulusal düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma’yı 

etkin bir biçimde gerçekleştirmesi ve küresel 
sorunların çözümüne katkıda bulunması 
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4. Mevcut Durum: Türkiye ve SKE

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Türkiye’nin ulusal düzeyde Sürdürülebilir 
Kalkınma’yı etkin bir biçimde gerçekleştirmesi ve küresel sorunların çözümüne 
katkıda bulunması açısından son derece önem taşımaktadır.  

Halen birçok alanda yürütülen eğitim projeleri ve yürürlükteki eğitim mevzuatı il-
keleri Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ile uyumludur. Ayrıca, sivil top-
lum kuruluşları tarafından yürütülen eğitim projeleri de Sürdürülebilir Kalkınma 
bakış açısını desteklemektedir. 

Ancak sürdürülebilir bir gelecek için gereken değerlerin ve davranışların öğrenil-
mesi ve benimsenmesi yoluyla, hedeflenen toplumsal dönüşüm gerçekleştirilebilir. 
Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitimde, Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının içsel-
leştirilmesi, merkeze konması ve toplumsal farkındalığın artması için geniş kapsam-
lı bir Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim politikasına ihtiyaç vardır. Dahası, eğitim 
politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı üstüne temellendirilmesi gerekir. 
Etkin bir Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim gerçekleştirebilmek için bir strateji ve 
uygulama planı hazırlamak, süreç içerisinde göstergeleri geliştirerek sürekli değer-
lendirme ve uyarlamalar yaparak geliştirmek şarttır.

Bu nedenle, BM Genel Kurulu tarafından 2004-2015 yılları arası, “Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitimin On Yılı” olarak ilan edilerek hükümetlerden Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim stratejisi ve eylem planı hazırlamaları istenmiştir. Yol gösterici 
taslak çerçeve, SKE konusunda yürütücü seçilen UNESCO tarafından hazırlanmış, 
UNECE ise üye ülkeler için vizyon ve strateji geliştirmiştir. Türkiye de BM’ye üye 
ülke olması sebebiyle bu kapsamda değerlendirilmeye alınmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim strateji önerileri yalnızca öğrenim konuları-
nın çevre, ekonomi ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınmasından ibaret değildir. 
Sürdürülebilir Kalkınma konusunda yerel ve küresel düzeyde önceliklerin dikkate 
alınması, toplumun her kesiminin katıldığı sorgulayan ve çözüm üreten aktif bir öğ-
renme sürecini ve paylaşımı içerir. 

4.1.  Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’e yönelik  
Uygun Altyapı

Türkiye’de, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı programı kapsamında, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konusunda 
bir komite oluşturmuştur. Bu Komite, konunun teknik ve politik boyutlarının ince-
lenmesi yönünde faaliyet göstermektedir. 

Henüz SKE ile ilgili bir strateji ve eylem planı oluşturulmamış olsa da, eğitim mevzua-
tında ve yönetmelik ilkelerinde altyapı oluşturacak Sürdürülebilir Kalkınma eğitimi 
içerikleri mevcuttur. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı hedefle-
riyle uyumlu birçok çalışma ve proje yürütülmektedir. Kalkınma Planları içerisinde 
ve özellikle Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2007-2013) Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitimin On Yılı programına uygun amaçlar ve araçlar belirtilmekte-
dir. Ayrıca 2012 yılında hazırlanan Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda da 
ilgili birçok öneri bulunmaktadır. 

Uzun bir süre yapısal yenilikleri tercih etmeyen Milli Eğitim sistemi Yedinci Kalkınma 
Planı (1996-2000) ile birlikte yenilenme sürecine girmiştir. Örgün sistemde en 
önemli reformlardan biri Ağustos 1997’de zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıka-
rılmasıyla gerçekleştirmiştir. Ayrıca, bu dönemde okullaşmanın arttırılması, eğitim 
kalitesinin iyileştirilmesi ve fırsat eşitsizliklerin giderilmesi gibi hedefler belirlen-
miş ve bu hedeflere yönelik önemli çalışmalar başlatılmıştır. Okullaşma oranı, göste-
rilen çabalara rağmen halen yüzde yüze ulaşmamış olmakla birlikte, kız çocukları-
nın okullaşmasında olumlu ilerlemeler kaydedilmiştir. Okula devamlılığı sağlama ve 
okulu terkin önlenmesi ile ilgili çabalar ve örgün eğitim kalitesini arttırmaya yöne-
lik yürütülen çalışmalar Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim ilkelerine uyumludur. Bunların yanı sıra, orta öğretimde mesleki ve teknik 
eğitimin payının arttırılması, yüksek öğrenimde fen eğitimine önem verilmesi ve 
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erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalar sürmektedir (UNESCO TMK 2012). 

Eğitim kalitesinin iyileştirmesi için öğrenim kurumlarındaki fiziksel ve sosyal or-
tamın iyileştirilmesi, ders kitapları, eğitim araç ve gereçlerini sağlama, içerik ve 
yöntemlerin geliştirilmesi ve öğretmen eğitimlerine yönelik iyileştirme gayretleri 
devam etmektedir. Ancak öğrenim ortamları, yönetişim ve finansman açısından eği-
tim hizmetlerinde demokratik, eşitlikçi, etkili ve verimli bir ortama ulaşmak için 
Türkiye’nin ‘eğitimde kalite’ başlığı altında çalışmalara daha bir önemle yaklaştığı 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dile getirilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, eğitim sistemine sürdürülebilirlikle ilgili bü-
tüncül bir bakış açısı yerleştirmek ve böylelikle yerel ve küresel boyutta çevresel, 
toplumsal ve ekonomik dengeye ulaşmak için gerekli bilinç ve davranışı kazandır-
mak demektir. 

Örgün Eğitim: 

Örgün eğitime Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımını yerleştirmek, ancak 
ilgili politikaların belirlenmesi, strateji ve planlamanın yapılmasıyla mümkündür. 
Öncelikle örgün eğitimde disiplinlerarası bağlantıların kurulması çevre, toplum ve 
ekonomi arasındaki etkileşimi irdelemelidir. Bunun yanında, yerel ve küresel düzey-
de sorunların sebeplerinin farkında, sorgulayan, eleştirel düşünen, çözüm üretme 
becerisi gelişmiş, sorumlu yurttaşlar yetiştirmek üzere gerekli politikaların oluştu-
rulması ve uygulanması gerekir.

Türkiye’de sürdürülebilirlik açısından altyapı oluşturacak birçok sosyal tema ve 
ekonomi konuları müfredat içerisinde kısmen yer bulurken, çevre boyutu daha 
geç eklenmiştir. Çevre eğitimi verilmesi gereksinimi ilk kez 1992 yılında ele alın-
mış, lise müfredatına ‘Çevre ve İnsan’ isimli seçmeli bir ders konmuş, daha sonra bu 
ders kaldırılmıştır. 1997’den itibaren İlköğretim Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve 
Teknoloji Bilgisi derslerinde sınırlı ölçüde olsa da yer verilmiş, lisede ise fen disip-
linleri içerisinde çevre-insan etkileşimleri ile ilgili çeşitli konular serpiştirilmiştir. 
2005 yılında Fen ve Teknoloji programı kapsamında çevre konuları arttırılmış, tü-
ketim üretim ilişkileri, yenilenebilir enerjiler gibi konular eklenmiş, bunlar dışın-
da 6. sınıf Sosyal Bilgiler kapsamında doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin 
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etkilerine yer verilmiştir. 2012’de ise ilköğretim 6. ve 7. sınıflar için seçmeli ‘Çevre 
Eğitimi’ dersi konmuş, diğer sınıf seviyelerinde de fen eğitiminin kapsamında iklim 
değişikliği, karbon ayak izi gibi çeşitli güncel konular eklenmiştir. Eğitim fakülte-
leri İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 2004 yılından beri çevre dersi 
zorunludur. 

Bu tür yeni programlar öğrencilerin çok yönlü gelişmesine, güncel konulardan ha-
berdar olmasına, sorgulama, eleştirel düşünme, çözüm üretme gibi beceriler gelişti-
rerek sorumlu yurttaşlara dönüşmesine katkıda bulunmaktadır.  

UNESCO tarafından belirtilen Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim temaları; biyo-
lojik ve kültürel çeşitliliğin ve yerel bilginin korunması, afet riski ve yoksulluğun 
azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık, sürdürülebilir yaşam tarzları, barış ve 
güvenlik, su ve sürdürülebilir kentlerdir. 

Bu temaların önerilmesi yalnızca bilgilenme amacı için değildir. Eğitimde hedef-
lenen; sorgulayan, çözüm üreten, aktif vatandaşlar yetiştirmektir. Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim’in en önemli dayanağı, UNESCO tarafından “Kendini ve toplu-
mu dönüştürmeyi öğrenme” becerisini kazandırmak olarak belirtilmiştir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtı bir toplum için çaba gösterme, hem kendinin 
hem başkalarının sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçişi için beceriler geliştirme, 
ekolojik ayak izini azaltmak için cesaretlendirme, yeryüzüne ve yeryüzü üzerindeki 
tüm yaşam çeşitliliğine saygı, sosyal dayanışma, demokrasi ve barışa teşvik esastır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim uygulama açısından örgün eğitimin önemi kısa 
sürede yeni kavramları tanıtmak, gündemi paylaşmak, eğitimin etkilerini ölçmek ve 
uyarlamak için en hızlı ve etkili ortam olmasıdır.  

Örgün eğitimin verimliliğinin ölçme ve değerlendirilmesinde çeşitli yöntemler kul-
lanılmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim değerlendirmesinde en çok kul-
lanılan yöntem; Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksinde yer alan maddelerin 
eğitim sisteminde hem içerik hem uygulama açısından ne ölçüde karşılığı olduğuna 
bakılmasıdır.
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Yaygın Eğitim: 

Yaygın eğitim; örgün eğitim sürecinden bağımsız olarak her yaş grubunun ihtiyaç 
ve beklentilerine uygun olarak öğrenim, rehberlik, beceri kazandırma, meslek ka-
zandırma ya da mesleki yenilikleri uyarlama amacıyla yapılan organize eğitim faali-
yetleridir. Halk eğitimleri, kurslar, atölye çalışmaları, çıraklık kursları yaygın eğitim 
kapsamındaki hizmet-içi eğitim örnekleridir. 

Bugün Türkiye’de yerel yönetimler, STK’lar, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenen okuma-yazma kursları, afet risk yönetimi eğitimleri, bilgisayar kursları, 
meslek edinme, beceri kursları, göçmenlere yönelik uyum eğitimleri gibi birçok yay-
gın eğitim faaliyet BM Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On Yılı amacına hizmet 
eden örnekler arasındadır. MEB Yaygın eğitim mevzuatında belirtilen herkese açık 
eğitim, yenilik ve gelişmeye açık olma gibi yaygın eğitim ilkeleri sürdürülebilirlik 
eğitimi açısından uygun zemin sağlamaktadır (Resmi Gazete 2010). 

Yaygın eğitim her dönemde yaşanan toplumsal, ekonomik süreçlere ve 

son zamanlarda çevresel sürecin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Bu 

şekillenmenin ne yönde olduğu küresel değişimlerin yerel üzerindeki etkilerini 

de göstermektedir. Yaygın eğitim, hızla değişen dünyaya ayak uydurmada, 

kamusal yaşamın içinde aktif bireyler olarak yer almak için gereken bilgi ve 

becerileri kazandırır.



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

47

Toplumsal dönüşümün yönlendirilmesinde yaygın eğitim çok etkili bir araçtır. 
Toplumdaki eşitsizlikleri azaltma, bireylerin çok yönlü gelişimine katkı sağlama-
sı yanında, sürdürülebilir kalkınma bakışının benimsenmesi ve yaygınlaşmasını 
kolaylaştırıcıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’i etkin bir biçimde gerçekleştirmek -örgün 
öğretimde olduğu gibi- sürdürülebilir kalkınmanın ayrı bir konu başlığı altında 
ele alınması yerine, yaygın eğitimin yaşamın farklı yönleriyle ilişkilendirilmesi ve 
programın Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri temel alınarak yapılandırılmasından 
geçmektedir. Yaygın eğitim faaliyetlerinin ulusal sürdürülebilir kalkınma için eğitim 
stratejisi, amaçları ve ilkelerine uygun olmasına özen göstermek, bu yöndeki çalış-
maları desteklemek ve teşvik etmek toplumda gereken dönüşümü gerçekleştirmek 
için olumlu katkılar sağlayacaktır.  
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Sürdürülebilir Kalkınma, toplumun düşünce 
sisteminin, algısının ve bakış açısının 

dönüştürülmesi sayesinde sürdürülebilirlik 
anlayışının benimsemesiyle gerçekleşebilir. 

Bu süreç ancak çok yönlü/disiplinler arası 
bilgilenme ve iyi uygulamaların paylaşılması 

ile mümkün olacaktır.

5. Sonuç ve Değerlendirme
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5. Sonuç ve Değerlendirme

Eğitim, bir insan hakkı olmasıyla birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma için gereken bir 
ön koşuldur. Ayrıca, iyi bir yönetim, bilgiye dayalı kararlar almada ve demokrasi-
nin geliştirilmesi için de etkili bir araçtır (UNECE). Bu nedenle Aralık 2002’de, BM  
Genel Kurulu 2004-2015 yıllarını Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı ola-
rak ilan etmiş,  BM’ye üye tüm ülkelerin “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” viz-
yonunun gerçekleştirilmesine yardımcı olacak eğitim stratejilerini geliştirmelerini 
ve uygulamaya koymalarını istemiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma, toplumun düşünce sisteminin, algısının ve bakış açısının 
dönüştürülmesi sayesinde sürdürülebilirlik anlayışının benimsemesiyle gerçekle-
şebilir. Bu süreç ancak çok yönlü/disiplinler arası bilgilenme ve iyi uygulamaların 
paylaşılması ile mümkün olacaktır. Öncelikle, örgün ve yaygın eğitim hizmeti alan 
tüm bireylere sürdürülebilirlikle ilgili değerler ve eleştirel düşünme becerisi kazan-
dırılması çok önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, UNESCO’nun da açıkça belirttiği gibi zaten ol-
dukça yüklü olan eğitim programlarına Sürdürülebilir Kalkınma içerikli yeni bir 
ders eklenmesi demek değildir. Esas mesele, ders içeriğinin sık sık yeniden üretildiği 
bir eğitim kültüründen uzak ama dinamizi yakalaşan, sürdürülebilirlik kültürünün 
içselleştirildiği, merkeze oturtulduğu ve temel olarak kabul edildiği bir eğitim kül-
türüne geçiş yapabilmektir. Dolayısıyla, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim esas-
larının, eğitim programları ve eğitim sistemiyle uyumlaştırılmasını gerektirmekte-
dir. Bundan da öte, böyle bir eğitim kültürünün uzun vadede kalıcı olabilmesi için, 
bütün ekonomik ve toplumsal kalkınma modellerinin de ‘sürdürülebilirlik’ üstüne 
kurgulanması gerekir.



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

51

Türkiye, ders içeriğini zamanın gereklerine göre yeniden üretmekte oldukça başa-
rılıdır. Ancak ders içeriğinde yenilikler Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in sa-
dece ilk adımıdır. Gerçekçi bir Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sınıf ortamı ve 
öğrenme yöntemlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlu gerçekleştirilmesiyle 
mümkündür. Ayrıca, eğitim sistemi sayesinde kazanılan bilgi ve becerilerin hayata 
geçirilmesi, sürdürülebilirlik için bütünsel bir bakışla yaşam tarzının yeniden dü-
zenlenmesi ve hem yerel hem küresel sorunlara çözüm üreten aktif yurttaşlara dö-
nüşüm hedeflenmelidir.

Türkiye’nin hem ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesi, hem 
de küresel düzeyde sorunların çözümüne katkıda bulunması açısından SKE son de-
rece önem taşımaktadır. Mevcut eğitim mevzuatının ilkeleri ve halen birçok alanda 
yürütülen eğitim projeleri, Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ile uyumludur. Ancak 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’i etkin biçimde gerçekleştirebilmek için; bir 
strateji ve eylem planı hazırlamak, paydaşların üstleneceği işlev ve sorumlulukları 
belirlemek, bir bütçe ve uygulama takvimi oluşturmak, yaptırım ve teşvikler tasar-
lamak, ölçülebilir başarı göstergeleri geliştirerek süreç içinde sürekli değerlendir-
me ve uyarlamalar yapmak şarttır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in etkili bir şekilde uygulanması için her düzey-
deki programlar, paydaşlar tarafından takip edilmeli ve denetlenmeli, çok disiplin-
li, farklı sektörlerden ve toplumun her kesiminden katılım sağlanarak işbirlikleri 
geliştirilmelidir. 

Örgün eğitim yanı sıra, kamuyu bilinçlendirme programları, yaygın eğitim prog-
ramları ve informal eğitim de; yerel ve küresel bağlamdaki toplumsal, ekonomik ve 
çevresel sorunlar arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak hizmetleri 
sunmalıdır. 

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı programında, her 
üye ülke sürdürülebilir kalkınma perspektifini eğitim sisteminde içselleştirmekle 
yükümlüdür. Üye ülkelerden, 2015 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 
konusunda önemli gelişmeler kaydetmeleri beklenmektedir. Türkiye, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitimin On Yılı programına katkıda bulunmayı taahhüt eden ülkeler 
arasındadır.
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Toplum, aileler, medya ve STK’lar sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilinç düzeyinin 
yükseltilmesi için teşvik edilmeli ve birbirleri arasında işbirlikleri geliştirilmesini 
sağlayacak ortamlar sağlanmalıdır.

Türkiye halen, BM’in, 2015 sonrası kalkınma gündemini belirlemek ve öncelikleri 
tespit etmek üzere yürüttüğü hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 2014 
yılına kadar üye ülkelerin ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim strateji belge-
lerini hazırlamaları beklenmektedir. Dolayısıyla, hem ulusal hem uluslararası dü-
zeyde sürdürülebilirliğin sağlanması için SKE stratejisinin ve programının bir an 
önce belirlenmesi uygun olacaktır. 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, 2005 yılından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu amaca yönelik başlattığı 

çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun 

olarak çeşitli konuları aktif öğrenme metoduyla işleyen, “Yeşil Kutu” eğitim projesi 

ile ülke çapında bir milyondan fazla öğrenciye ulaşılmış, 11 bini aşkın öğretmene 

SKE eğitimi verilmiş, kapsamlı kaynak sunulmuş ve Sürdürülebilir Kalkınma için 

Eğitim uygulamalarına öncü adımlardan biri hayata geçirilmiştir. 
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Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yaklaşımını uyarlaması ve ulusal 
eğitim mevzuatında “sürdürülebilir dünya hedefini” etkin bir biçimde kapsaması 
için bir yol haritası belirlemesi gereklidir. Bu doğrultuda aşağıdaki çalışmaların ya-
pılması gereklidir;

•  Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ağları, toplantıları ve iş-
birliklerine bizzat katılarak küresel Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 
gündemini takip etmesi, 

•  Halen yürürlükteki eğitim mevzuatında “sürdürülebilir bir dünya” pers-
pektifinin ne derece yer aldığının araştırılması,

•  Ulusal eğitim kadrosunda mevcut; sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığın 
ve bilginin ölçülmesi ve ihtiyaç değerlendirmesi,

•  Katılımcı bir yöntemle elde edilecek verinin değerlendirmesi ve Ulusal 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim stratejisinin oluşturulması,

•  UNECE bölgesel vizyona uygun olarak belirlenecek Ulusal Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı oluşturulması,

REC Türkiye bu çabaların sonuçlarını tartışmak ve mevcut eğitimi sürdürülebilirlik 

yaklaşımı açısından değerlendirmek üzere 15 Kasım 2012’de Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği ve UNESCO Türkiye Milli 

Komitesi, UNECE desteği ile ‘Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 

Konferansı’nı düzenledi. Konferans sonucunda; Türkiye’nin 2015 yılına kadar 

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Strateji belgesinin hazırlanması 

gerekliliği ve yararları üzerinde fikir birliğine varılmıştır (Ek 3). 
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Ayrıca süreç içerisinde önemli bir yer tutan UNESCO, UNECE gibi uluslararası ku-
rumlarla işbirliği olanakları arttırılmalı ve bu kurumların deneyimlerinden yararla-
nılmalıdır. Bu sayede farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş çeşitli konulardaki etkinlikle-
rin ülkemize uyarlanabilmesi için fırsatlar yaratılacaktır ve çalışmaların etkinlikleri 
artacaktır. 

Yalnızca Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin On Yılı programının bitişi olan 2014 
yılı sonuna kadar değil, bundan sonrasını da düşünen ve uygulamalara olanak ve-
ren stratejiler geliştirilmelidir. Böylece 2014 sonuna kadar hazırlanması öngörülen 
Türkiye SKE Strateji Belgesi kendisine bir uygulama alanı bulacaktır ve kâğıt üzerin-
de kalmanın ötesine geçilecektir. 

Öğrenme sistemlerinin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim bağlamında uyarlanma-
sına devam edilmeli ve hem uygulayıcıların hem de nihai hedef kitle olan öğrencile-
rin konuyu içselleştirmeleri sağlanmalıdır. 

Konu yalnızca devlet eliyle ilerletilemeyecek kadar kapsamlı ve karmaşıktır. Tüm 
paydaşların dahil olacağı mekanizmalar geliştirilmeli, konu ile ilgili kapasite geli-
şimini destekleyici fon kaynakları yaratılmalıdır. Bu bağlamda, kamu kurumlarının 
yanı sıra özel sektörün konuyu özellikle sahiplenmesi ve ayrılacak bütçe konusunda 
öncü rol üstlenmesi yerinde olacaktır.  



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

55

KAYNAKÇA

Aron, R. 1977. Sanayi Toplumu. Boğaziçi Yayınları

Asian Development Bank. 2012. Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific Final 
Report. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). 2011. İnsani Gelişim Raporu 2011 Sürdürülebilirlik ve 
Eşitlik: Herkes için Daha İyi Bir Gelecek 

Brown, O. 2007. Human Development Report 2007-2008. United Nations Development Programme.  

Enjoined: Educate for Sustainable Development Websitesi. 2012. http://www.enjoined.edupolicy.net 
(Erişilme Tarihi: 20 Aralık 2012)

Global Footprint Network (GFN) Websitesi.2013.  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 
(Erişilme Tarihi: 15 Ocak 2013)

Internal Displacement Monitoring Center. 2011. Global Estimates 2012 Report. 

Meadows, D.H., Meadows, D L., Randers, J., Behrens III, W.W. 1972. Limits to Growth: A Report to the Club of 
Rome. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 

Olgun, H. 2006. Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri ve Küreselleşme Sürecine Eklemlenmeleri. Sosyo-
Ekonomi. Temmuz-Aralık 2006-2.

REC Türkiye Elektronik Haber Bülteni. 2012. http://www.rec.org.
tr/?module=newsletter&item=newsletter_issues&issue_id=133#article_2123 (Erişilme Tarihi: 29 Aralık 
2012)  

Resmi Gazete. 2010. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği. 

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı. 2002. National Report on World Summit on Sustainable Development 
Johannesburg 2002

UNDP Türkiye. 2007. Yeni Ufuklar Aylık Haber Bülteni. http://www.undp.org.tr/Gozlem3.
aspx?WebSayfaNo=981 (Erişilme Tarihi: 25 Aralık 2012)

UNECE. SKE Stratejisi Vizyonu Belgesi: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/
strategyTurkish.pdf 

UNEP Websitesi. 2010. The State of Planet’s Biodiversity. http://www.unep.org/wed/2010/english/
biodiversity.asp (Erişilme Tarihi: 9 Ocak 2013)   

UNESCO Websitesi. 2012. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-sustainable-development/ (Erişilme Tarihi: 28 Aralık 2012)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (TMK) Websitesi. 2012. http://www.unesco.org.tr/?page=3:68:2:turkce 
(Erişilme Tarihi: 3 Ocak 2013)

United Nations. 2012. The Future We Want – Outcome Document adapted in Rio+20 

United Nations Industrial Development Programme (UNIDO). 2011. Green Industry Initiative for 
Sustainable Industrial Development.

Willard, B. 2010. Sustainability Advantage Websitesi. http://sustainabilityadvantage.com/2010/07/20/3-
sustainability-models/  (Erişilme Tarihi: 19 Ocak 2013)  

Worldwatch Institute Websitesi. 2011. http://www.worldwatch.org/node/810 (Erişilme Tarihi: 20 Aralık 
2012)





Ek 1. UNECE Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim (SKE) Hedefleri

57

Ekler



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

58

UNECE SKE amacına ulaşmak için katkıda bulunacak hedefler:

a)  Politik, hukuki ve eylemsel çerçevenin SKE’yi desteklemesi;

b)  SK’nın örgün, yaygın ve informal öğrenme aracılığıyla teşvik edilmesi;

c)  Eğitimcilerin SK’yı öğretim programlarına ve anlayışlarına dâhil etmesi için 
gerekli becerilerle donatılması;

d)  SKE için yeterli malzeme ve araç-gerecin temin edilmesi;

e) SKE hakkında ve SKE’nin gelişmesi için araştırmaların teşvik edilmesi;

f)  UNECE bölgesi içinde her seviyede SKE ile ilgili işbirliğinin güçlendirilmesi

UNECE SKE İlkeleri:

•  Hedeflerin öğrenilmesi bilgi, beceri, anlayış, davranış ve değerleri 
kapsar.

•  Sürdürülebilir gelişme için eğitim yaklaşımıyla bütünleştiricidir.

•  Ana temalar: yoksulluğun azaltılması, vatandaşlık, barış, ahlak, yerel 
ve küresel çerçevede sorumluluk, demokrasi ve yönetişim, adalet, 
güvenlik, insan hakları, sağlık, cinsiyet eşitliği, kültürel çeşitlilik, kırsal 
ve şehirsel gelişme, ekonomi, üretim ve tüketim şekilleri, müşterek 
sorumluluk, çevre koruma, doğal kaynakların yönetimi, biyolojik ve 
görsel çeşitlilik vb. 

•  Temel eğitim geliştirilir, yeniden düzenlenir, toplum bilinci yükseltilir ve 
eğitime teşvik edilir.

•  Farklı kültürleri anlamak ve onlara saygı duymak. Ayrıca, onlardan 
gelen katkı önemsenir. Yerel insanların SKE’deki rolleri önemsenir 
ve programların geliştirilmesi sürecine ortak edilir. Geleneksel bilgi, 
SKE’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

•  Her seviyede öğrenme, sistematik, eleştirel ve hem yerel hem de küresel 
çerçevede yaratıcı düşünmeye teşvik edilir.

•  SKE erken çocukluk döneminden başlayarak sürekli eğitim de dâhil 
olmak üzere her düzeydeki tüm öğretim programlarının içersinde yer 
alır.

•  Yükseköğretime uygun bilgi ve yeterliliklerin geliştirilmesinde SKE’ye 
katkıda bulunur.

•  SKE küresel ve yerel çıkarlar arasında bir denge sağlamaya çalışarak 
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küresel şartları olduğu kadar çeşitli yerel, ulusal ve bölgesel şartları da 
dikkate alır.

•  Eğitime erişimi arttırarak ve eğitimin kalitesini yükselterek özellikle 
kırsal kesime fayda sağlar.

•  İnsanlar ve doğa, zengin ve fakir ilişkileri, nesiller arası eşitlik, 
dayanışma, karşılıklı bağımlılık gibi konuları kapsayan etik boyut odak 
noktasıdır ve kritik bir öneme sahiptir. Sorumluluk da etiğin doğasında 
vardır ve sorumluluk alma SKE için gerekliliktir. 

•  Sınıf dışındaki yaşam ve çalışma deneyimleri örgün eğitim sistemindeki 
SKE’de önemli bir yere sahiptir.

•  SKE’ye dâhil olan eğitimciler bu sürecin başlatılmasında ve öğrencilerle 
yetkililer ve sivil toplum arasındaki iletişimin teşvik edilmesinde 
önemli bir rol oynar.

•  Katılımcı öğrenmeyi teşvik eder, katılımcı demokrasiyi geliştirir ve 
yaygınlaştırmadaki rolü de toplumdaki çatışmaların çözümü ve adalete 
ulaşılmasında katkı sağlar.

•  Çok taraflı iş birliği ve ortaklık gerektirir.

•  Çok taraflı çevre anlaşmalarının ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 
uluslararası anlaşmaların hükümetlerce uygulanması için teşvik 
etmelidir.

UNECE SKE ile Beklenen Sonuçlar:

•  Bilgi verme yanında problemlerle ilgilenen, olası çözümleri belirlemeye 
odaklanan bir eğitim ve eğitimcilerin sadece bilgiyi aktaran değil 
öğrencilerle bir takım oluşturan hale gelmesi için eğitim yöntemlerinde 
yapısal değişikliklerin yapılması,

•  Örgün eğitimde, eğitim kurumlarının öğrencileri, öğretmenleri, 
yöneticileri, diğer personeli ve aileleri de kapsayacak şekilde bir bütün 
olarak sürdürülebilir kalkınmanın ilkelerini izlemesi,

•  Yaygın ve informal eğitimlerde SKE etkinliklerinin desteklenmesi, hizmet 
içi SKE programları ile liderlik ve deneyim paylaşılması,

•  Araç gerecin geliştirilmesi,

•  Etkin SKE ile ulaşılacak ortamdaki beklentiler şunlardır: a) tüm 
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konulara SKE’nin bütünleştirilmesi, b) sürdürülebilir davranışların 
kazandırılması, c) eğitim sektörünün toplumla işbirliği ve ortaklıklarının 
artması, d) sadece çevresel sonuçlara değil aynı zamanda ekonomik 
ve sosyal sonuçlara da odaklanarak küresel, bölgesel, ulusal ve yerel 
sorunların anlaşılması, e) katılımcı, süreç ve çözüm odaklı çeşitli eğitim 
yöntemlerinin kullanılması. Geleneksel olanların yanı sıra tartışmayı, 
kavramsal ve algısal haritalandırmayı, felsefi sorgulamayı, değerlerin 
açıkça ortaya konmasını, taklidi, senaryoyu, model almayı, rol oynamayı, 
oyunları, bilgi ve iletişim teknolojisini, araştırmaları, vaka çalışmalarını, 
gezileri, sınıf dışı öğrenmeyi, öğrenci tarafından yürütülen projeleri, iyi 
uygulama analizini, işyeri deneyimini ve problem çözmeyi kapsaması, f) 
çok çeşitli öğretim araç gereçleriyle desteklenmesi, ayrıca;

•  Toplumdaki bireylerin bilgili vatandaşlara ve bilinçli tüketicilere 
dönüşmesi, 

•  Kamuyu bilinçlendirme programları ile topyekûn bir bilinç yükselmesi,

•  Kitle iletişim araçlarının harekete geçmesi,

•  İşgücü sektörlerinin katkılarının alınması,

•  Mesleki ve sürekli eğitimin gerçekleştirilmesi,

•  Mesleki sorumluluğa ve mesleklerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
ile ilgili konulara özel önem verilmesi,

•  Değişimin gündemin bir parçası olması için öncelikle eğitimin kendisinin 
değişime tabi olması.

SKE Uygulama Çerçevesi:

UNECE üyesi her ülke, bu SKE stratejisini uygulamakla yükümlüdür. Devletin ve 
yerel yönetimin planlama, yatırım ve yönetim stratejileri ile SKE ile bütünleştiril-
mesini, ayrıca eğitimin her düzeyi ve bütün eğitim kurumları için geçerli olması-
nı gerektirmektedir. Ülkeler; eğitim, halk katılımı ve iletişim ile ilgili önceliklerini 
tanımlamalı, bu öncelikli hedeflerini belirlerken uluslararası çerçeve ve sözleşme-
leri dikkate almalıdır. Etkin bir SKE için gerekli politikalar oluşturulmalı ve yapıcı 
reformlar gerçekleştirilmelidir. Örgün ve yaygın eğitimden sorumlu olan yapıların 
ilgili diğer devlet otoriteleri ile işbirliği halinde olmaları önemlidir. Çevre ve Eğitim 
Bakanlıkları uygulamalarda liderlik yapmalıdır. Koordinasyon ve bilgi paylaşımı için 
çeşitli kesimlerden temsilcilerle Ulusal SKE Platformu ve SKE merkezi kurulabilir. 
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Ülkeler kendi ihtiyaçları, politika ve programları doğrultusunda uygulama için ken-
di önceliklerini ve programlarını oluşturabilirler. 

UNECE üye ülkelerinin tümünde ve ilgili uluslararası organizasyonlarında SKE bü-
roları kurulması önerilmektedir.

UNECE SKE’de Görev ve Sorumluluklar:

Hükümetler ülkelerinde stratejinin uygulanması, desteklenmesi ve kolaylaştırılma-
sı için inisiyatifi ele almalıdırlar. Hükümetin her aşamasında SKE program uygulan-
ması denetlenmeli ve düzenli takip etmelidir. İlgili ortaklar, bölgesel yetkililer dâhil, 
eğitim ve bilim sektörü, sağlık sektörü, özel sektör, sanayi, ulaşım ve tarımcılık, işçi 
sendikaları, kitle iletişim ve sivil toplum kuruluşları, çeşitli topluluklar, yerli insan-
lar ve uluslararası organizasyonlar önceliklerini belirlemek ve stratejinin uygulan-
ması ve takibinde sorumluluk almak için davet edilmelidirler.

UNECE’nin bölgede SKE’yi gerçekleştirmek üzere üyelerine cevaplamalarını önerdiği 
sorular şunlardır9:

- Eğitim ve bilgilenme alanında SK sürecini hızlandıracak ortak yaklaşımlarımız nel-
er olabilir?

- Var olan ortak etik değerlerimiz nelerdir?

- Sürdürülebilirlik konusunda vatandaşların ve kurumların rolleri nelerdir?

- Ortak hedefler neler olabilir?

- UNECE üyeleri, özellikle de Avrupa’daki üye ülkeler ile ne tür işbirlikleri 
geliştirebilir?

9 Education for Sustainable Development, Michel Richard, UNESCO
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UNECE SKE’de Mali Konular:

SKE stratejisini uygulama masraflarını genel olarak, her ülke kendisi karşılayacak-
tır. Gerekli uygulamaların maliyeti belirlenince kamuya tanıtılmalı ve eğitimin uzun 
vadeli bir yatırım olduğu vurgulanmalıdır. Bütçe ve ekonomik imkanları kullanır-
ken SKE öğelerinin ilgili ikili ve çok taraflı antlaşmalara dâhil edilmesi için çaba sarf 
edilmelidir. Ortaklıklar, uluslararası fon teşviki ve özel sektörden destek alınması 
önemlidir.

UNECE SKE Faaliyet Alanları:

Politik ve yasal olarak kullanılmaya hazır çalışma çerçeveleri ve müfredat SKE’yi 
içermeli ve desteklemelidir. Bunu gerçekleştirmek için:

a.  Eğitimin tüm düzeylerinde SK ilkelerini benimsemek,

b.  Bölümler arası ve çok paydaşlı işbirliği gelişimini teşvik etmek,

c.  Danışma mekanizmalarının uygun şekilde kurulmasını sağlamak,

d.  Yükseköğretimin tüm düzeylerinde, özellikle öğretmen yetiştirmede, SK ilke-
lerini entegre etmek,  

e.  Sürdürülebilir Kalkınma’ya yönelik olarak, eğitim olanaklarının yönetim ve 
şartlarını geliştirmek ve disiplinler arası çalışmalarda doğa, politika ve sosyal 
bilimler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, disiplinler arası ve özel çalışmaları 
dengelemek gerekir.

UNECE Örgün ve Yaygın Eğitimde SKE‘yi geliştirmek:

•  Örgün eğitim kurumlarında, ailelerde, medyada ve sivil toplum örgütlerinde 
sürdürülebilir kalkınmaya olan duyarlılığın artması sağlanmalıdır.

•  Kamu yönetimi, özel sektör, endüstri, ulaşım ve tarım gibi sektörler de 
dahil olmak üzere bireylerin yaşam boyu öğrenmesinin bir parçası olarak 
sürdürülebilir kalkınma bilgisi ve profesyonel beceri sürekli olarak 
geliştirilmelidir. 

•  Bunu gerçekleştirmek için;
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 �  planlama, yönetim ve medya uzmanları da dahil olmak üzere sürekli 
eğitim, ilgili öğrenme fırsatları yaratmak;

 �  sürdürülebilir kalkınma duyarlılığını geliştirmek;

 �  sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve onların eğitim 
faaliyetlerine destek vermek;

 �  yaygın faaliyetlerle örgün eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları 
arasında işbirliğini teşvik etmek;

 �  tüm topluma ulaşması açısından Sürdürülebilir Kalkınma konularını 
tartışmak ve bilgilendirmek üzere medyayı cesaretlendirmek gerekir.

UNECE SKE Araştırma, Geliştirme:

Araştırma ve geliştirme çabaları taraflar arasında yerel, bölgesel ve küresel olarak 
paylaşılmalı ve eğitim sisteminin farklı bölümlerinde birleştirilmelidir. Bunu ger-
çekleştirmek için:  

a. SKE içeriği, öğrenme ve öğretme yöntemleri;

b. SKE için ekonomik çabalar ve girişimler;

c. SK özelliklerini içeren yollara ve SK’nin farklı boyutlarını bir araya getiren 
araştırmalara öncelik veren farklı konulardaki yerel bağlam;

d. SKE için göstergeler ve değerlendirme araçları ve iyi uygulama örneklerinin 
sonuçlarının paylaşımı gereklidir.

UNECE SKE Uluslararası İşbirlikleri, Mali Konular, Sorumluluklar 
ve Değerlendirme:

SKE’nin gelişmesi için işbirliği, karşılıklı anlayış, güven ve farklı kültürel değerle-
re saygının sağlanmasını gerekir. Dolayısıyla SKE barışa katkı bağlamında insanlar 
ve milletler arasında dostane ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. SKE, SK için 
küresel girişimlere bir katkı olarak görülmelidir. Avrupa Ekonomik Konseyi’ne üye 

10 Aarhus Sözleşmesi, 25 Haziran 1988’de Danimarka’nın Aarhus kentinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik 
Konseyi’nce imzaya açılmış, 30 Ekim 2001’de yürürlüğe girmiş çevreyle ilgili konularda bilgi ve belge edinme hakkı, ka-
rar vermede halkın katılımı ve yargıya erişim haklarını içeren bir sözleşmedir. Türkiye henüz sözleşmeyi imzalamamıştır.
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ülkelerin oluşturduğu bölge; eğitimde uluslararası işbirliği, özellikle de yükseköğre-
tim alanındaki işbirliğinde tecrübe yönünden zengindir. Ulusal ve alt-bölgesel ağlar, 
eğitim, çalışma grupları, üniversite ağları ve dernekleri, programlarla ortaklıklar 
başlamıştır. Okul öncesi ve üniversiteye kadar olan okul eğitiminde de SKE için ulus-
lararası işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Bunun için:

a. SKE konusunda çalışan mevcut bölgesel ve alt-bölgesel ortaklık ve ağları 
genişletmek ve ikili programları, işbirliğini ve ortaklığı teşvik etmek;

b. Mevcut uluslararası yasal bağlayıcı araçları, Aarhus Sözleşmesi10 gibi ilgili 
anlaşmaları kullanmak;

c. Örnek uygulamalar, ortaklıklar,  ulusal deneyimler, projeler ve yeniliklerin 
paylaşımını kolaylaştırmak. Örneğin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
araçları ve UNECE’nin web sitesini kullanarak yaygınlaştırmak;

d. SKE’yi ilgili iki taraflı ve çok taraflı programlara dâhil etmek;

e. SKE’ye ilgili uluslararası işbirliklerinde büyük grupların ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımını desteklemek;

f. SK bilincinin artırılması için uluslararası organizasyonları koordine etmek ve 
desteklemek;

g. Tecrübelerin paylaşımını teşvik etmek gerekir.
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Ek 2. UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma 
için Eğitim (SKE) Çalışmaları 
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UNESCO’nun belirlediği dört önemli SKE alanı

1.  Okullaşma ve kaliteli temel eğitim: 

 Kız ve erkek çocuklarının kaliteli temel eğitim almaları en öncelikli alandır. 
Temel eğitim,  sürdürülebilir bir gelir  ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli 
bilgi, beceri, değer ve bakış açısını kazandırmaya odaklanmalıdır. 

2.  Sürdürülebilirliği hedefleyen eğitim: 

 Yürürlükteki eğitim programı sürdürülebilirliği hedefler şekilde yeniden 
düşünülmeli, gözden geçirilmelidir. Erken çocukluk döneminden başlayarak 
üniversiteye kadar sürdürülebilirlikle bağlantılı değerler, bakış açıları, 
bilgi ve becerileri kazandırmak önemlidir. Bugün birçok ülkenin eğitim 
sistemindeki ders kitaplarından bazıları ya da bazı derslerin işleniş şekli, 
sürdürülebilirlik yaklaşımını içermemektedir. Halbuki bugünün öğrencileri 
yarının problemlerini çözebilmelidir. Bunun için öğrencilerin yaratıcılığı ve 
problem çözme becerisi geliştirilmelidir.

3.  Toplumda sürdürülebilirlik anlayışını ve farkındalığını arttırmak: 

 Sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirebilmek ancak vatandaşların 
sürdürülebilirlik bilgisine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaştıracak 
davranışları kazanmış olmaları ile mümkündür. Bunun için hayat 
boyu öğrenme olanaklarının var olması ve bilinçli, aktif bir toplumu 
sürdürülebilirlik öğreniminde destekleyecek sorumlu bir medya gerekir.  

4.  Eğitim hizmetleri sağlamak:

 Toplumdaki tüm sektörler SK’ya katkıda bulunabilir. Bu nedenle hem kamu 
sektörüne hem özel sektöre yönelik gönüllü ya da profesyonel eğitimlerle 
sürdürülebilirlik ilkeleri içselleştirilmeli, çalışma hayatında sürdürülebilirliği 
gerçekleştirmede gerekli bilgi ve beceri oluşturulmalıdır.

UNESCO’nun belirlediği SKE özellikleri

•  Sürdürülebilir Kalkınma değerlerine ve ilkelerine temellendirilir;

•  Çevre, sosyal, kültürel ve ekonomik refahın birlikte sağlanmasına dayanır;

•  Katılımcı eğitim, ileri düzey düşünme becerilerini arttıracak çeşitli pedagojik 
teknikler kullanır;

•  Hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder;
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•  Yerellikle bağlantılı ve kültürel olarak uygundur;

•  Yerel ihtiyaçlara, bakış açılarına ve yerel şartlara temellendirilir, ancak yerel 
ihtiyaçların evrensel etkileri ve neticelerini dikkate alır;

•  Örgün ve yaygın eğitimler ile informal (kurum, mekan ve plan dışı sosyal 
etkileşimle öğrenilenler) eğitimleri içerir;

•  Sürdürülebilirliğin değişen doğasına uyarlanır;

•  İçeriğe hitap eder, konuları bağlam içinde dikkate alır, küresel meseleler ve 
yerel öncelikleri hesaba katar;

•  Toplulukların kendi içlerinde karar alabilmeleri, sosyal hoşgörü, doğa 
koruyuculuk, esnek iş gücü ve yaşam kalitesinin iyi olmasını gerçekleştirmek 
için kapasite geliştirir;

•  Disiplinler arasıdır. Hiçbir disiplin SKE’yi tek başına sahiplenemez, ancak tüm 
disiplinler SKE’ye katkıda bulunur. 

UNESCO’nun SKE çalışmasını temellendirdiği eğitimin beş 
dayanağı:

“Eğitim karmaşık bir dünyada yol haritaları ve kişinin yolunu bulması için bir pusula 
sunmalıdır.” (Delors Raporu: Öğrenme, İçteki Hazine)  

Eğitimin çeşitli amaçlarından biri; bireylerin kendi potansiyellerini sonuna kadar 
kullanırken toplumsal dönüşüme de katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Her nesil, 
bir sonraki nesile ne öğretilmesi gerektiği konusunda karar verme durumundadır. 
Eğitim doğal olarak zaman ve mekana göre değişir. Asya kırsalına uygun bir eğitim, 
bir Avrupa kentinde uygulanan eğitimden farklı olacaktır. Tüm bu farklılıklara rağ-
men bütün eğitim sistemlerinin kaliteli bir eğitim ve sürdürülebilir kalkınma için beş 
temel dayanağı bulunmaktadır. Bu dayanaklardan dört tanesi Delors Raporu’ndan 
alınmış, sonuncusu ise Sürdürülebilir Kalkınma boyutunun eklenmesiyle oluşturul-
muştur (UNESCO 2012). 

1.  Bilgilenme: Sürdürebilirliğin sürekli değişen doğasını keşfetme, toplumun 
büyüyen ihtiyaçlarını fark etme, bu ihtiyaçların karşılanmasının küresel et-
kileri ve sonuçlarını hesaba katma, içeriğe bağlama ve yerel önceliklere yer 
verme.
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2.  Harekete geçmeyi öğrenme: Yalnızca düşündüren ya da bilgilendiren değil, 
öğrenileni içselleştirerek hayata geçirmeyi hedefleyen bir eğitim; Küresel ve 
yerel düzeyde SK konularını anlama ve harekete geçme, teknik ve profesyonel 
eğitim, sürdürülebilirliği gündelik hayata uyarlama, doğa korumada yaratıcı 
ve sorumlu olma gibi.

3.  Birlikte yaşamayı öğrenme: Çoğulcu, çok-kültürlü bir toplum için katılımcı-
lık ve işbirliğini öğrenme. Ötekileştirmek yerine, farklılığa saygı ve farklı olanı 
anlama yeteneğini geliştirme; farklı insan toplulukları, tarihleri, gelenekleri, 
inançları, değerleri ve kültürlerine karşı anlayışı geliştirme, hoş görme ve say-
gı, iyi karşılama, kabullenme ve hatta çeşitliliği bir zenginlik, bir kazanç olarak 
görme. Kültürel ve ekonomik farklılıkları yapıcı bir şekilde ele alarak itilaf, dış-
lanma, şiddet ve terörizmi engelleme

4.  Kendini var etmeyi öğrenme: Kendini iyi bir gelecek yaratmanın aktörü ola-
rak görme, keşif ve deneyimleri teşvik etme, evrensel değerlerin (demokrasi, 
özgürlük vb) paylaşımı; kendi kimliğini oluşturma, kendini bilme ve kendini 
tam olarak var edebilme, daha özgür davranma, yargılama ve kişisel sorumlu-
luğun kazanılması.

5.  Kendini ve toplumu dönüştürmeyi öğrenme: Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gözeten ve ayrımcılık karşıtı bir toplum için çaba gösterme, hem kendinin hem 
başkalarının sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçişi için beceriler geliştirme, 
ekolojik ayak izimizi azaltmak için cesaretlendirme, yeryüzüne ve yeryüzü 
üzerindeki tüm yaşam çeşitliliğine saygı, sosyal dayanışma, demokrasi ve ba-
rışa teşvik esastır.
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Ek 3. Birinci Ulusal Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim Konferansı 
Konferans Raporu ve Öneriler  
Ankara Milli Kütüphane, 15 Kasım 2012
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Giriş

Son 25 yıldır doğal kaynakları tüketme hızımız, doğanın kendini yenileme kapasi-
tesinin çok üzerinde. Stockholm Dayanıklılık Enstitüsü11 tarafından geliştirilen bir 
çalışma ile belirlenen ‘Dokuz Gezegen Sınırı’nın üç tanesi (biyolojik çeşitliliğin yok 
olması, iklim değişikliği ve azot döngüsü) aşılmış durumda (Rockstörm ve diğerleri 
2009). Yine benzer şekilde, Ekolojik Borçlanma Günü olarak bilinen ve gezegenin 
ekolojik kapasitesinin aşıldığı gün anlamına gelen tarih 2012 yılında Ağustos ayında 
gerçekleşti. Bunun anlamı, Ağustos’tan sonra gelen aylarda insanlık olarak gezegene 
borçlanıyor ve gelecek yıldan yani aslında bize ait olmayan kaynakları tüketiyoruz. 

İnsan faaliyetlerinin hem bugün bizim hem de gelecek nesiller üstündeki olum-
suz etkileri Sürdürülebilir Kalkınma (SK) anlayışını doğurmuştur. Sürdürülebilir 
Kalkınma; gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyelini orta-
dan kaldırmadan bugünün ihtiyaçlarının karşılanması12 olarak tanımlanmaktadır. 
SK için atılacak adımlardan birisi tutum ve davranışlarımızın değişmesidir. Bunu 
gerçekleştirmenin en önemli yolu ise eğitimden geçiyor. Bu da, eğitim sistemimizi 
SK yaklaşımı ve ilkelerine uyarlamakla mümkün. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu; 2005-2014 yıllarını ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
için Eğitim (SKE) On Yılı olarak ilan etti. Türkiye, BM üyeliği gereği, SKE On Yılı prog-
ramına katkıda bulunmayı taahhüt eden ülkeler arasında. Dolayısıyla, Türkiye’nin 
SKE programını ve stratejisini bir an önce belirlemesi gerekmekte ve gerekli inisi-
yatifleri bu doğrultuda planlayarak teşvik etmelidir. Bu sürece katkıda bulunmak 
ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla, 15 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da Birinci 
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı düzenlemiştir. Konferans, 
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından, Millî Eğitim, Çevre ve Şehircilik 
ve Orman ve Su İşleri Bakanlıkları’nın işbirliği, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 
desteği ile Bosch Ev Aletleri’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 

İkisi eş zamanlı olmak üzere toplam beş oturuma ve bir de panele ev sahipliği ya-
pan konferansta; sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında ulusal ve uluslararası 

11 ‘Stockholm Resilience Center’ için yapılan bilimsel çalışmada dokuz adet ‘Gezegen Limiti’ belirlenmiş ve bunların bir-
birleriyle ilişkisi ortaya konulmuştur.

121987’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayımlanan – ‘Ortak Geleceğimiz’ isimli - 
Brundtland Raporu’ndan alınmıştır.
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süreçler, paydaşların gerçekleştirdiği örnek çalışmalar ile kavramın ulusal düzeyde 
hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar tartışıldı. Konferans, uluslararası ve 
ulusal çapta alanlarında uzman 17 konuşmacı ve 200’ü aşkın katılımcıyı bir araya 
getirerek Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. 

Açılış Konuşmaları

Konferansın açılış konuşmaları; REC Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü Dr. Sibel 
Sezer Eralp, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Neylan Süer, REC İcra Direktörü 
Marta Szigeti Bonifert ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet 
İslamoğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ortak mesajı, Türkiye’nin acil 
olarak SKE konusunda bir yol haritasının belirlemesi gerektiği yönündeydi. 

REC Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp, Türkiye’de SKE 
konusunda yapılan pek çok proje olduğunu, ancak bu projelerin, Türkiye’nin SKE 
stratejisi olmadığından, bir bütün içerisinde ele alınamadığını belirtti ve bu strateji-
nin belirlenmesinin aciliyetine değindi. 

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Neylan Süer, Bosch Ev Aletleri olarak böyle-
si dev bir organizasyonun sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyduklarını ve bu 
konferansın Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. 

REC İcra Direktörü Marta Szigeti Bonifert ise REC’in toplam operasyonlarının hatı-
rı sayılır bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştiğini dile getirerek, SKE konusundak 
bu konferansın sadece Türkiye açısından değil, bölge ülkeleri açısından da taşıdığı 
önemi vurguladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet İslamoğlu, sosyal, ekono-
mik ve çevresel değerlerin birlikte göz önünde tutularak, SKE’nin desteklenmesinin 
ülkemiz için büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı’yla 
işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalarından örnekler verdi. 
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Yeşi̇l Kutu Sürdürülebi̇li̇rli̇k içi̇n Yeşi̇l Fi̇ki̇rler Yarışması Ödülü

Konferans sırasında ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
REC Türkiye’nin işbirliğinde 2005 yılından bu yana yürütülen ve 2008 yılından bu 
yana Bosch Ev Aletleri tarafından desteklenen Yeşil Kutu Eğitim Projesi kapsamında 
ilk kez bu yıl düzenlenen “Sürdürülebilirlik için Yeşil Fikirler” ödülleri de sahiplerini 
buldu. Türkiye’nin önde gelen eğitim ve SK uzmanlarının yer aldığı jüri, başvuruları; 
sosyal, çevresel ve ekonomik fayda, öğrenci ve okul çevresinin katılımı, yenilikçilik 
yaklaşımı gibi SKE kriterlerine göre değerlendirdi. 

Yeşil Kutu eğitim setinin kaynak olarak kullanılarak içeriğindeki ders planlarından 
alınan ilham ile gerçekleştirilen en başarılı üç etkinliğin belirlendiği ilk kategoride; 
Manisa’dan Sınıf Öğretmeni Filiz Gümüş, matematik dersinde dört işlemi öğretirken 
su tasarrufu konusunda yaptığı çalışmadan; Eskişehir’den Sınıf Öğretmeni Ömer 
Nalbant, sürdürülebilir bir kent anlayışını esas alarak öğrencileriyle beraber hazır-
ladığı maket çalışmasından ve Bitlis’den Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazan Görgen, 
çevre kirliliğine işbirliği ile çözümler üzerine öğrencilerde farkındalık uyandıran ve 
bilinç düzeyini artıran etkinliklerden ötürü ödüllendirildi.

Yeşil Kutu’nun yaygınlaşmasına en çok fayda sağlayan öğretmenlerin belirlendi-
ği ikinci kategoride ise, Bursa’dan Teknoloji Tasarım Öğretmeni Sinan Dişçioğlu, 
Kayseri’den Matematik Öğretmeni Hakan Tatlı ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Levent 
İvecan ve Samsun’dan Fen Bilgisi Öğretmeni Leman Özay’ın çalışmaları ödüle layık 
bulundu. 
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I. Oturum:  Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’de Uluslararası Perspektif

Konuşmacılar: Dr. Candice Stevens, Octavian Stamate
Oturum Başkanı: Dr. Sibel Sezer Eralp 

Sürdürülebilirliğin dört ana prensip üzerinden tanımlandığı kısa bir tanıtım filmi 
ile başlayan oturumda SKE’nin uluslararası düzlemdeki yeri ve etkinliği tartışıldı. 
Bu noktada, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum da diğer ülkeler ile karşılaştırıldı.  

Bu oturumda ilk söz sırası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) 
Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanı olarak çalışan Dr. Candice Stevens’daydı.           Dr. 
Stevens sürdürülebilir Kalkınmanın üç temel bileşeninden bahsederek başladı ve 
eğitim bağlamında, sadece bu kavramları öğrencilere anlatmanın ötesinde, bu kav-
ramların disiplinler arası bir yaklaşımla içselleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Daha sonra OECD tarafından SKE için belirlenen dört temel alan sıralandı. Bu alan-
lar; bilgi becerileri, araştırma becerileri, sosyal beceriler ve kişisel beceriler. 

Dr. Stevens’ın konuşmasında öne çıkan diğer konular ise şu şekilde özetlenebilir: 
“SKE, UNESCO’nun sorumluluğunda yürütülmektedir. BM SKE On Yılı’nın bitmesi-
ne iki yıl kaldı ve Japonya’da Kasım 2014’te gerçekleştirilecek olan zirvede, ülkeler 
SKE’de yaptıklarını ve stratejilerini sunacaklar. An itibarıyla stratejiye sahip olma-
yan ülkeler de iki yıl içinde halen bu stratejileri geliştirebilecek zamana sahipler. 
Türkiye, SKE alanında yapılan bölgelendirmeye göre Batı Avrupa grubunda yer al-
makta ve bu grupta stratejisi olmayan tek ülke olma özelliğine sahip. Dolayısıyla, 
2014 yılındaki zirveye kadar olan iki yıllık süreç Türkiye açısından kritik. Ayrıca her 
ülke kendi öncelliklerine göre bir strateji belirliyor ve Türkiye’nin de bu noktada 
uygun öncelikleri belirlemesi çok önemli.” 

Dr. Candice Stevens’a göre, küresel sürdürülebilirlik için SK’nın üç boyutunda yapıl-
ması gerekenler:

• çevre alanında, insan ve doğa arasında, 

• ekonomik anlamda,  zenginler ve yoksullar arasında ve

• sosyal anlamda; cinsiyetler arası, dini değerler arası dengeyi sağlamak 
şeklindeözetlenebilir. 
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Dünya genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Dr. Stevens, SKE’nin uygulanma-
sındaki ana sorunları; müfredatın bu kapsamda yetersiz olması, bu alanda bilgili 
öğretmen eksikliği, eğitim malzemeleri ile kaynak eksikliği ve sürdürülebilirlik an-
layışının henüz tam olarak kavranamamış olması şeklinde sıralamıştır. Ayrıca ko-
nunun sadece çevre boyutunda ele alınabildiğini, bu durumda da çevre kavramının 
çok dar bir açıdan işlendiğini dile getirmektedir. Sorunların çözümü noktasında ise 
uluslararası platformda kullanılan üç ana araç tanıtılmıştır; REC’in geliştirdiği Yeşil 
Kutu, Eko-Okullar ve Çevre ile Okul Girişimleri (ENSI). 

Oturumun ikinci kısmında, Avrupa Komisyonu, Çevre Genel Müdürlüğü’nden 
Türkiye Sorumlusu Octavian Stamate, Avrupa Birliği tarafından sürdürülebilirlik 
için yürütülen Kaynak Verimliliği çalışmalarından bahsetti. Kaynak Verimliliği ko-
nusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Generation Awake” isimli kampanya 
en geniş ölçekten bakıldığında, yaygın ve informal eğitim bağlamlarında SKE kap-
samına girmektedir. Bu kampanya ile kaynakların nasıl daha verimli kullanılacağı 
tüketicilere çeşitli yöntemler ve görsel araçlarla anlatılmakta. Konuyla ilgili yapı-
lan araştırmalar, insanların bu konuda bir şeyler yapmak için “rehberliğe” ihtiyacı 
olduğunu gösterdiğini dile getiriyor Stamate. Dolayısıyla, burada da bir yaygın ve 
informal eğitimin ihtiyacı açıkça ortaya çıkmakta ve bu boşluklar SKE’nin ortaya ko-
yacağı yöntemler ile doldurulabilecek nitelikte. 

II. Oturum: Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Ulusal Bakış

Bu oturumda, SKE konusunda ulusal durum, sorunlar ve fırsatlar, REC Türkiye 
Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın kolaylaştırıcılığında, Eğitim Reformu Girişimi 
Koordinatör Yardımcısı Işık Tüzün, Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Projeler Grup Başkanlığı, Yurtiçi Projeler Sorumlusu Dr. Niyazi Kaya ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Ümit Kaçar’ın katılımıy-
la ele alındı. 

Işık Tüzün, Türkiye’de SKE konusundaki ana önceliklerin eğitime erişimde eşitlik 
ve kalite olduğunu belirterek, son yıllarda bu konularda büyük aşamalar kaydedil-
mesine rağmen; erken okul terk konusunda, eğitime erişimde kaynak ve cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için hala atılması gereken adımlar olduğunu belirtti. Tüzün, 
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SKE çerçevesinde ele alınması gereken konuları ise şöyle sıraladı: Yaygın eğitim bağ-
lamında ve meslekî eğitimin yanında; insan hakları, demokrasi, yurttaşlık, eşitlik 
eğitimlerine de öncelik verilmesi; SKE açısından bir müfredat incelemesi yaparak, 
eksikliklerin giderilmesi; cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda eğitim eksikli-
ğinin SKE çerçevesinde yeniden ele alınması; değerler eğitiminin, salt din ve ahlak 
eğitimi olarak değil, SKE bağlamında insan onuru, özgürlükler, eşitlik gibi evrensel 
değerlerle ele alınması. Tüzün, ayrıca, SKE’nin sadece bilgi ve yöntem aktarmaktan 
ibaret olmadığını, ana amacının belli temel değerleri yaygınlaştırmaya çalışmak ol-
duğunu belirtti ve SKE ilkelerinin, karar verme süreçleri ile okul ortamına uyarlan-
madan, sadece derslere Sürdürülebilir Kalkınma konusunun eklenmesiyle gerçek-
leşemeyeceğini ekledi.

“SKE bağlamında çocuk hakları genelde gelecek vurgusu ile ele alınmakta, ancak 
çocukları ve gençleri yani bugünün hak sahibi bireyleri ve bu sürecin katılımcıları 
olarak görmediğimiz sürece, bu SKE açısından da ciddi bir sorun teşkil edecektir.” 
Işık Tüzün, Eğitim Reformu Girişimi Koordinatör Yardımcısı

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Projeler Grup Başkanlığı, 
Yurtiçi Projeler Sorumlusu Dr. Niyazi Kaya ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın, sürdürü-
lebilir kalkınma için, 1987’de yapılan Brundtland Raporu’ndaki tanımı esas aldığını 
belirterek, SKE’yi hesap verilebilir bir anlayışla bilgi, tutum, beceri ve değer kazan-
dırma süreci olarak gördüklerini belirtti. SKE yaklaşımının 2005 yılında öğretim 
programlarına, ders kitaplarına, öğretmen kitaplarına yerleştirildiğini söyleyen Dr. 
Kaya, Haydi Kızlar Okula Kampanyası, Çık Dışarı Oynayalım Projesi, Kalem Tutan 
Eller Projesi gibi çalışmalara atıfta bulunarak bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
yaptığı çalışmalara örnekler verdi. Türkiye’nin SKE için hala stratejik bir eylem 
planı olmamasının aslında büyük bir eksiklik olduğunu belirten Dr. Kaya, küresel 
sorunların sınırlara bağlı kalmadığını, bu sebeple evrensel sorumluluk değerleri-
nin kazandırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Ardından 
iyi örneklerin gerekliliğine değinilerek Yeşil Kutu Projesi kapsamında başlatılan 
“Sürdürülebilirlik için Yeşil Fikirler” benzeri yarışmaların büyük önem taşıdığını 
dile getirdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Ümit Kaçar da konu-
da ulusal bir stratejinin yokluğunun çok büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayarak 
alanda farklı kurum ve bakanlıkların yaptıkları projelerin birbirinden habersiz ola-
rak ilerlediğini ve bu eksiğin işbirliği ve katılımcılıkla giderilmesi gerektiğini belirtti. 
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Sadece SKE anlamında değil, genel ölçekte de projelerin kendi sürdürülebilirlikleri-
ni sağlamaları gerektiğini söyleyen Kaçar, gerçekleşen projelerin bütüncül bir yapı 
içerisinde ortak bir alanda değerlendirilmesi gerektiğini de ayrıca vurguladı.

Oturum, tüm katılımcıların ortak olarak dile getirdiği, SKE için stratejik bir yapıda 
hareket edilmesinin ve işbirliğinin öneminin vurgulanmasıyla sona erdi. 

III. Oturum: Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve İletişim

REC Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Yeşim Çağlayan, konuşmacı olarak yer al-
dığı oturumda, SKE’de en önemli konulardan birinin davranış değişikliği geliştir-
mek olduğunu belirtti. Davranışların ve alışkanlıkların; genetik faktörler, kişisel ve 
toplumsal normlar, içgüdü ve yargılar ile inanç ve kültür tarafından belirlendiğini 
söyleyen Çağlayan, eğitimin davranış değişikliği geliştirmek açısından önemine de-
ğindi. Sürdürülebilir Kalkınma’nın oldukça soyut bir kavram olduğunu da belirten 
Çağlayan, SKE alanında net hedeflerin ve iyi örneklerin önemli bir yer tuttuğunu 
vurguladı. Ayrıca davranış değişikliği geliştirmek için eğlenmenin de önemine de-
ğinerek, SKE’nin çocuk ve gençler için eğlenceli bir şekilde sunulabileceğinin altını 
çizdi. 

IV. Oturum: Örgün Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma 

SKE’de örgün eğitimin rolünün tartışıldığı oturum, REC Türkiye Eğitim Danışmanı 
Gülru Hotinli’nin kolaylaştırıcılığında, Yeşil Kutu formatör öğretmelerinden Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı 
Akif Büyükergene, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler 
Grup Başkanlığı Yurtiçi Projeler Sorumlusu Dr. Niyazi Kaya ve çoğunluğu öğretmen-
ler ile akademisyenlerden oluşan konferans katılımcılarının aktif katılımıyla gerçek-
leştirildi. Oturum boyunca öne çıkan konular aşağıda belirtilmiştir.  

•  SKE konusunda örgün eğitimde yapılabilecekler üç ana başlık altında 
toplanabilir: 

 �  Öğretim programları; öğretim programlarında SKE konularına daha fazla 
yer verilmeli, 
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 �  Okul yerleşkesi; okul bina ve yerleşkelerinin plânlanması sürecinde SKE 
ilkeleri gözetilmeli, 

 �  Toplum ve çevre; okul, sadece öğrencilerle sınırlı kalmadan tüm toplumla 
ilişkilendirilmeli. 

•  Okullarda SKE, genelde çevre eğitimi bağlamında değerlendirilerek sadece 
fen ve teknoloji dersinin konusu olarak görülüyor, bu yaklaşım değiştirilmeli. 
SKE değerleri evrensel sorumluluk bakış açısıyla ele alınarak tüm derslere 
uyarlanmalı.

•  SKE’nin alt başlıklarından biri kültürel değerlerdir. Bu çerçevede kültürel ve 
arkeolojik değerlerin korunması da öğretim programlarında yer almalı.

•  SKE çerçevesinde sadece yurtdışı örnekleri değil aynı zamanda yerel bilgi ve 
kültür de ele alınmalı.

•  Sadece okul binalarına değil, aynı zamanda öğretmenlerin ve okul 
müdürlerinin kişisel gelişimlerine de yatırım yapılmalı. Özellikle SKE 
konusunda öğretmenlere, okul müdürlerine ve yöneticilere farkındalık 
geliştirme eğitimleri verilmeli. 

•  Öğretmenlerin hizmet içi eğitim zamanları, SKE bağlamında yeniden 
değerlendirilebilir ve bu yönlü mesleki gelişim faaliyetleri eklenebilir. 

•  Okullarda SKE kapsamında yer alabilecek birçok proje yapılmakta, ancak 
konu ile ilgili malzeme ve kaynak sıkıntısı var.

•  Öğretmenlerin SKE konusunda yol haritasına ihtiyaçları var. Bu amaçla SKE 
destek merkezleri kurulabilir. 

•  MEB çatısı altında öğretmenlerin yapacağı projelere yönelik bir fon 
oluşturulmalı ve öğretmenler projeleri için doğrudan MEB’e başvurabilmeli.

•  Yeşil Kutu Projesi’nin devamı sağlanmalı ve bu proje MEB’in 2023 
vizyonunda yer almalı. 

•  SKE konusunda okullarla yerel yönetimler arasında işbirliği arttırılmalı. 

•  Özel sektörü SKE sürecine katarak, çok ortaklı meslekî gelişim eğitimleri 
düzenlenmeli.

•  AB’ye ve diğer uluslararası kurumlara yapılan proje başvurularında SKE 
ilkelerine uyumluluk bir ön şart olarak proje belgelerinde yer almalı.

•  SKE çerçevesinde gerçekleşen tüm projeler ve iyi örnekler bir portalda 
toplanmalı. 
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•  Türkiye’de örgün eğitimin, öğretmen maaşlarının düşüklüğü, kaynak 
sıkıntısı, bilgiye ve teknolojiye erişim sıkıntısı gibi çok temel sorunları var 
ve bu sorunlar SKE’nin yaygınlaştırılmasının önünde de önemli engeller 
oluşturuyor.

•   Türkiye’de politikalar genelde ihtiyaç temelli üretilmiyor. Bilimsel verilere 
dayalı kanıt temelli politikaların üretilerek, SKE için projelerden politikalara 
geçilmesi gerekiyor.

V. Oturum: Yaygın Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma 

Yaygın eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma’nın tartışıldığı oturum Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Tamer Atabarut’un kolaylaştırıcılığında, 
Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Şinasi Bayraktar, 
Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Neylan Süer ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın konuyla ilgili kısa konuşma-
ları ile başladı. 

Yaygın eğitimin tanımını yaparak başladığı konuşmasında, Şinasi Bayraktar, 
Türkiye’de yaygın eğitimin tarihçesinden bahsetti. 1928’den bu yana çeşitli isimler 
altında yetişkin eğitimi gerçekleştirildiğini ve yetişkin eğitiminin zamanla yaşam 
boyu eğitime doğru ilerlediğini vurguladı. Daha sonra söz alan Neylan Süer, Bosch’un 
125 yıllık bir şirket olduğunu ve yüz yılı aşkın bir süredir de Türkiye’de yer aldığını, 
dolayısıyla kurumsal olarak sürdürülebilirlik anlayışına sahip olan Bosch’un bunu 
SKE alanına da yansıttığını ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerine önem ver-
diklerini söyledi. 

Süer sözlerine şunları ekledi: “Bosch, günümüz itibarıyla bütçesinin %45’ini             
AR-GE faaliyetlerine ayırıyor. Ayrıca 1990 yılında ürünlerin su ve enerji harcama 
oranını belirten etiketler, Türkiye’de ilk kez Bosch tarafından uygulandı. Dolayısıyla, 
Bosch sadece üretim ve pazarlama aşamalarında değil, hayata geçirdiği projeler ve 
uygulamalarla da topluma katma değer yaratma konusunda öncü bir şirket haline 
gelmiştir.” 

2008 yılından bu yana Bosch’un desteklediği projeler arasında yer alan ve REC 
Türkiye tarafından Türkiye’de uygulanan Yeşil Kutu Eğitim Projesi kapsamında-
ki Yeşil Vagon uygulaması UNECE tarafından SKE’nin eğitimde iyi örnek olarak 
seçilmiştir.
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Son olarak söz alan Prof. Dr. Cumali Kınacı da Türkiye’de SKE için en önemli engelin, 
bu konuda duyarlı ve yetişmiş yöneticilerin eksikliği olduğunu belirtti. Bu nokta-
da bireyler için de yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğu ve sürdürülebilirliğin 
yaratacağı artı değerlerin bireylere düzgün bir biçimde aktarılması gerektiğinden 
bahsetti. Prof. Dr. Kınacı ayrıca mesleki eğitimde, görerek - yaşayarak öğrenmenin 
öneminin ve dünyanın değişen şartlarına ayak uydurabilecek bir bakış açısına sahip 
olunması gerektiğinin altını çizdi. 

Tartışma oturumunda ise; yaygın eğitimin SKE’deki önemi, yaşam boyu öğrenme, 
yaygın eğitim açısından sivil toplum ve özel sektör gibi çeşitli paydaşların rolünün 
önemi, sosyal sorumluluk olarak SKE ve yerel çalışmalardan örnekler masaya yatı-
rıldı. Bu oturumda aşağıdaki noktalara değinildi: 

Mevcut durumda geliştirilebilecek noktalar:
 �  Özel sektörün yaptığı sürdürülebilirlik raporlamalarının benzerleri 

kamuda da gerçekleştirilebilir.

 �  Yerel yönetimlerin konuyla ilgili katılımları arttırılmalı. 

 �  SKE için gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin gerçek yaşam üzerinde ne 
kadar etkili olacağı iyi bir şekilde değerlendirilmeli. 

 �  Ceza evlerindeki tutuklu ve hükümlüler aileleriyle birlikte toplam beş yüz 
bin kişilik bir nüfus oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı bir milyon 
öğrenciyle kıyaslandığında bu önemli bir sayı. Bu kişiler, SKE kapsamında 
eğitilirse önemli bir kitleye ulaşılmış olur. 

 �  Gerçekleştirilen çalışmalar etkin bir biçimde paylaşılmalı ve bilgi 
paylaşımındaki kopukluk giderilmeli. 

Çözüm bekleyen noktalar: 
 �  Çevre sağlığı ve halk sağlığı gibi konularda hekimler ve tıp fakültelerinde 

verilen dersler yeterli seviyede değil. 

 �  Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu genelde gözardı edilmekte ve bu boyuta 
yönelik gerçekleştirilen proje ve stratejilere gereken önem verilmemekte.

 �  SKE’nin bileşenlerinden birisi sayılabilecek Yatılı Bölge İlköğretim 
Okulları’ndaki koşullar yetersiz. 
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 �  Ülkedeki mevcut mevzuatlar kurumlar arasında yetki karmaşalarına 
ve bunun sonucunda da gerçekleştirilmesi gereken işlerin istenilen 
verimlilikte uygulanamamasına yol açıyor.

İyi örnekler: 
 �  SKE’nin üretici özelinde değerlendirilebileceği bir nokta olan Temiz 

Üretim konusunda İzmir ve çevresinde yapılan çalışmalar, ülke genelinde 
bu bağlamda örnek alınabilecek niteliktedir.  

Panel: Değişim için Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Günün sonunda, REC Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp 
kolaylaştırıcılığında gerçekleşen “Değişim için Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim” 
Panelinde, REC İcra Direktörü Marta Szigeti Bonifert, OECD Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanı Dr. Candice Stevens, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 
Direktörü Dr. Tamer Atabarut ve REC Türkiye Eğitim Danışmanı Gülru Hotinli, 
SKE’nin eğitimin değişimdeki rolünü hem küresel hem de yerel perspektifle gün 
içerisinde gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılardan gelen yorumlar ile harman-
layarak değerlendirdi.

Panelde, Dr. Stevens, oturmuş bir SKE stratejisi olan ülkelerin, bu sürece başladık-
larında, konferans boyunca dile getirilen benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirte-
rek, Türkiye’nin kendi SKE stratejisini belirlerken diğer ülkelerin deneyimlerinden 
faydalanabileceğini söyleyerek katılımcıları yüreklendirdi. 

Marta Szigeti Bonifert ise Rio+20 Konferansı’nın en önemli çıktılarının birisinin de-
ğişim ihtiyacı olduğunu belirterek, değişmek için beraber çalışmamız gerektiğinin 
ve kurulacak işbirliklerinin altını çizdi. 

Konferans, aşağıdaki mesajlarla sona erdi:
 �  SKE yaklaşımının örgün eğitim sistemimizde yer alabilmesi için, Türkiye’nin 

bir an önce SKE stratejisini katılımcı bir şekilde hazırlaması ve buna uygun 
bütüncül politikaların benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 �  Yaygın eğitimin çok fazla sayıda farklı alanı kapsama özelliğinden dolayı, 
yaşam boyu öğrenmenin, bu alanda çalışan tüm kurumlar açısından anahtar 
rol oynadığının altı çizildi. 
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 �  Bugünkü yaşam şeklimizin sürdürülebilir olmadığı açıktır. SKE için 
ihtiyaca yönelik hazırlanan kanıt temelli politikalarla hayatı yeniden 
yapılandırmalıyız. 

 �  Değişimler zor gerçekleşmektedir, bu nedenle SKE için yenilikçi çözümler 
üretmeliyiz. 

 �  Türkiye; 1960’lardan beri OECD üyesidir, AB’ye üye ülkeler arasındadır, G 20 
ülkelerinden biridir, önümüzdeki yıllarda ise G 10 ülkeleri arasına girmeyi 
hedeflemektedir. Türkiye’nin uluslararası hedeflerine ulaşabilmesi için 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, bugünün ve gelecek nesillerin 
refahını düşünerek hareket etmesi gerekmektedir.

Ekolojik Ayak İzi

Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nda katılımcıların far-
kındalığının arttırılması amacıyla, konferans salonu dışında kurulan bir sistemle, 
katılımcılardan gönüllü olanların ekolojik ayak izi hesaplaması gerçekleştirilmiştir. 

Ekolojik ayak izi analizi, doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde insanların tüketimi 
sonucu oluşan etkiyi ölçmeye yarayan bir araçtır. Doğal kaynakların tüketim hızı 
ile dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesini karşılaştırarak var olan tüketimin 
sürdürülebilir olup olmadığını belirtir. Bir nüfusun ekolojik ayak izi içerisinde; te-
miz su, gıda, enerji, orman ürünleri ve tüketilen tüm diğer doğal kaynaklar ile tü-
ketim sonucunda oluşan atıklar (sera gazları, organik atıklar, katı atıklar vb.) yer 
almaktadır. 

Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’nda bir ilk daha ger-
çekleştirilerek, konferansın ekolojik ayak izini düşürmek için öğle yemeği vejeteryan 
olarak hazırlanmıştır. Et ürünlerinin ekolojik ayak izi oldukça yüksektir. Mesela 1 ki-
logram kırmızı et üretmek için 36 kg karbondioksit salımı gerçekleşmektedir, ayrıca 
15 bin litre su harcanmaktadır. Konferans süresince ekolojik ayak izi hesaplamasına 
katılan toplam 47 kişinin ortalama ayak izi 1,6 dünya çıkmıştır. Diğer bir deyişle 
bu kişiler yaşamlarını sürdürebilmek için 1,6 dünyaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 
sonuç bugünkü yaşama şeklimizin sürdürülebilir olmadığının açık bir göstergesidir.  



Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  |  Mevcut Durum Raporu 2012

82

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in Temennileri

T.C.
Milli Eğitim Bakanı

Özel
7 Kasım 2012

Sayın Dr. Sibel Eralp,
Bölgesel Çevre Merkezi
Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı’na davetiniz için teşekkür ederim.

Çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle katılamayacağımı üzüntüyle belirtir; ülkemizin po-
litikasında sürdürülebilir kalkınma temasının eğitime uyarlanması noktasında yaptığımız 
çalışmalardan dolayı sizleri kutlar; konferansın başarılı geçmesi temennisiyle, şahsınızda 
tüm katılımcılara en iyi dileklerimi sunarım.

Ömer Dinçer
Bakan
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Almanya UNESCO SKE Komitesi Temennileri 

14 Kasım 2012
Sevgili Meslektaşlarım,

Almanya SKE Ulusal Komitesi, Türkiye’de başlattığınız bu ilk niteliğindeki girişimi, Bölgesel 
Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından, Millî Eğitim, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su 
İşleri Bakanlıkları’nın işbirliği, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî 
Komisyonu ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) desteği ile SKE uzmanlarını bir 
günlük konferans ile bir araya getirmenizi en içten dilekleri ile desteklemektedir. 

Ayrıca bizleri konferansınıza davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Katılamama se-
bebim aynı zamanda Almanya’da Ulusal Komitenin SKE Yuvarlak Masa toplantısı düzen-
lenecek olmasıdır. Bu toplantı ile 150 Alman uzman bir araya gelecek ve Almanya’daki 
SKE çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde nasıl devam ettirilmesi gerektiği yönünde 
görüşme yapılacak. Bu sebepten dolayı, üzülerek katılamayacağımı belirtir, bu önemli 
konferansta bilgi dolu tartışmalar, yaratıcı düşünceler ve başarılı çıktılar alınacağını umut 
ederim, iyi dileklerimi sunarım. 

Almanya olarak gelecek dönem için görüşmelerimizde öncelikle 2013 için odaklanacağı-
mız konu sürdürülebilir hareketlilik ve süregelen SKE etkinliklerin 2014 SKE On Yılı bitimini 
ardından daha ilerilere taşınması. 

Önümüzdeki dönemlerde, iki ülkenin uzmanlarının daha çok paylaşım içerisine girmesini 
temenni ederiz. 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Gerhard de Haan
Başkan
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UNECE SKE Stratejisi

Simone Hofner, UNECE Çevre Bölümü SKE Sorumlusu
56 üye ülkesi olan UNECE, Avrupa Birliği’nde ekonomik entegrasyon sağlanması 
üzerine çalışmakta ve Sürdürülebilir Kalkınma’yı eğitim ile destekleyerek faaliyet-
ler yürütmektedir.

2005 yılında kabul edilen Vilnius aracılığıyla üye ülkelerin Eğitim ve Çevre 
Bakanlıklarını SKE konusunda UNECE’nin bir strateji geliştirmesi için çağrıda bu-
lundular. SKE On Yılının bölgesel uygulamadaki temel dayanağı olarak UNECE ken-
disini tanımlamaktadır.

UNECE SKE Stratejisi:

Amaçlar: 
1. Tüm eğitim sistemlerinde Sürdürülebilir Kalkınma’nın öncelikli konuları için iş-

birlikleri yapılması

2. UNECE üye ülkelerinde örgün, yaygın, informal ve tüm konuyla ilgili eği-
tim sektörlerinde SKE’nin geliştirilmesi ve SKE için işbirliği yapılması için 
cesaretlendirilmesi

Konular:

1. Fakirliğin önlenmesi, barış, etik, demokrasi, adalet, güvenlik, insan hakları, sos-
yal eşitlik, kültürel varlık, ekonomi, çevre koruma ve doğal kaynak yönetimi

Stratejinin asıl hedefi ise sürdürülebilir kalkınma için insanları bilgi ve beceri ile 
donatmak, sağlıklı ve üretken bir yaşam anlayışı ekseninde rekabet edebilir ve öz 
güvenli, sosyal değerleri önemseyen, cinsiyet eşitliğine saygılı ve kültürel değerlere 
sahip çıkan bireyler olarak geliştirmelerinin sağlanması.

Uygulama Aşamaları:
2007’ye kadar 1. Aşama: Mevcut etkinliklerin derlenmesi, önceliklerin belirlenmesi 
ve ileriki hedefler için tanımlanması
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2010’a kadar 2. Aşama: Eğitim programlarına (müfredata) Sürdürülebilir 
Kalkınma’nın uyarlanması, ülke stratejilerinin geliştirilmesi ve gerekli olması halin-
de revize edilmesi

2015’e kadar 3. Aşama: Uygulamalarda ciddi adımlar atılması

Uygulamaların Değerlendirilmesi:
 �  Raporlama süreci için uzman grupların oluşturulması

 �  Her uygulama aşaması sonrasında ulusal raporlama yapılması

 �  Ülkelerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak üzere fırsatlar 
yaratılması

 �  Önceliklerin belirlenmesi için rehberlik edilmesi

Uygulamada Öncelikler:
 �  SKE Ulusal Eylem Planlarının geliştirilmesi ve uygulanması

 �  SKE konusunda özellikle eğitim sektöründe yeterliliklerin geliştirilmesi

 �  SKE konusunda eğitim kurumlarındaki yönetici düzeyi dâhil tüm 
kapasitenin geliştirilmesi

 �  Yeşil Satın Alım ve ekonomik teşvikler gibi ekonomik bağlantıların sağlam 
kurulması

 �  Özel sektör ile işbirliklerin geliştirilmesi

 �  Yerel ve geleneksel bilginin potansiyel katkısı hakkında farkındalığı 
arttırmak

1. ve 2. Aşamadaki Başarılar (2005 – 2010 yılları arasında elde edilen 
çıktılar):

 �  Çoğu ülkede SKE konusunu destekleyici kanunlar, düzenlemeler ve 
operasyonel çerçeveler sonlandırıldı

 �  Ulusal Eylem Planları hazırlamış ülkeler: (www.unece.org/env/esd/NAP.htm)

 �  Sürdürülebilir tüketim ve üretim konusunda kapasite oluşturuldu
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 �  20’yi aşkın ülke, 60’dan fazla iyi örnek, uluslararası kuruluşlar ile 
STK’larla işbirliği,  iyi örnekler veritabanı oluşturuldu (www.unece.org/env/esd/ 

GoodPracticeslist.html)

Eğitimcilerin Yeterlilikleri:
 �  Gerekli SKE yeterliliğin sağlanması, uygulamada düğüm noktası (2012’de 

yayınlandı)

 �  Uzman grubun bir araya getirilmesi

 �  Kanun koyucular için öneriler ve yeterliliğin tanımlandığı belgelerin 
oluşturulması

3. Aşama: İleriki dönemler için gerekenler:
 �  Odağın politikten pratik uygulamaya geçmesi

 �  Politika ile yerinde uygulamaların ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi

 �  Disiplinler ve sektörler arası eş güdümün ve sinerjinin yaratılması

 �  2011’deki yürütücü kurul toplantısında alınan karar ile daha kapsamlı iş 
planlarının oluşturulması; 2015 yılına kadar, ülke içerisinde hem ulusal 
hem de uluslararası koordinasyonun kurulması, tecrübe paylaşımı ve 
kapasite geliştirilmesi, uygulamaların değerlendirilmesi

3. aşamanın etkinlikleri:
 �  Eğitim ve Çevre Bakanlıkları gibi otoritelerin ve paydaşlar arasında 

işbirliklerinin güçlenmesi, 

 �  Özellikle eğitimcilerin yeterlilikleri konusunda tecrübe paylaşımı 
yapılması,

 �  UNECE, bölgesel çapta farkındalık arttırmak, bilgi alışverişini ve daha fazla 
eş güdümü sağlamak için çalıştaylar düzenlemesi

3 önemli alan:
 �  SKE konusunun öğretmen eğitimlerine girişi

 �  Mesleki ve Teknik eğitimin Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma’yı 
destekleyecek şekilde yönlendirilmesi

 �  2015’e kadar her okulun bir SKE planı olması yönünde destek verilmesi
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Mart 2013 ile;
 �  SKE On Yılı için UNESCO ve UNECE bölgesel danışma toplantıları yapılacak

 �  SKE On Yılı ardından 2015 ile SKE uygulamalarının nasıl destekleneceği 
yönünde görüşmeler yapılacak (yukarıdaki 3 önemli alanda hangi 
eylemler yapılmalı)
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Okul Eğitiminin Ötesinde Sürdürülebilir Kalkınmayı Anlamak: 
2014 SKE On Yılı Sonrası Japonya için Fırsatlar ve Zorluklar

Hideki  Maruyama, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Eğitim 
Politikaları Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Araştırmalar ve İşbirliği Dairesi, Kıdemli 
Araştırmacı

Japonya, 2014 yılında SKE On Yılı’nın bitişini tüm uygulayıcılar, araştırmacılar ve kanun ko-
yucuları ağırlayacağı bir konferans ile ev sahipliği yapacak. Bu konferans ile SKE On Yılı içe-
risinde ülkeler tarafından gerçekleştirilenler, etkinlikler, stratejiler ve yürütülen çalışmalar 
paylaşılacak. 2005 yılında başlayan sürecin orta noktası olarak kabul edilen 2008 yılındaki 
Uluslararası SKE Diyaloğu Forumu ve 2009 yılında yayımlanan Sürdürülebilir Bir Dünya 
için Öğrenme Raporu, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte SKE adına yapılan etkinliklerin 
bir gözden geçirmesiydi. 

2002 yılında BM tarafından 2005–2014 yıllarının SKE On Yılı olarak belirlenmesi ve 
UNESCO’nun yürütücü olarak atanması ile Japonya hükümeti de süreci kendi ülkelerin-
de başlattı. Öncelikle, sürdürülebilir kalkınma için insan kaynağının önemini vurgulayarak 
SKE On Yılı için finansal bir destek verilmesi teklif edildi. UNESCO’nun oluşturduğu SKE On 
Yılı Küresel Eylem Planı kapsamında, Mart 2006’da Japonya’da Dışişleri, Tarım, Ekonomi, 
Ulaştırma, Çevre, Eğitim Bakanlıklarının ve Başbakanlık Kabinesi’nin de katılımları ile 
Japonya Eylem Planı akdedildi.

SKE kapsamında; çevre eğitimi, insan hakları eğitimi, barış eğitimi, cinsiyet eşitliği eğitimi, 
küresel eğitim, HIV gibi sağlık eğitimleri, kültürlerarası eğitim gibi farklı disiplinler bulun-
maktadır. Çevre eğitimi bunlardan en popüler olanıdır ama SKE ile eş tutulmamalıdır çün-
kü içeriğinden sadece bir tanesidir. Japonya’nın SKE anlayışı geleneksel çevre eğitiminden 
uzaktır, öğretmenler ve öğrencilerde yaşam tarzlarını, değerlerini ve davranışlarını, bilgi 
paylaşımı ve doğanın korunmasının ötesindeki konularda değiştirmek olarak tanımlanır. 
Japon araştırmacılar, örgün ve yaygın eğitimde doğa ile insan etkisindeki çevrenin sosyal 
ve kültürel yanlarını ele alıyorlar.

Aslında, SKE için Japonya’nın alt yapısı hazırdı denebilir, çünkü 2000 yılında kapsamlı di-
siplinler arası çalışmalar ile müfredata bu prensipler dâhil edilmişti. Bu yüzden de Japonya, 
zorlanmadan konuya entegre oldu. Şu anda ulusal müfredat, sosyal bilimler, fen bilimle-
ri ve ahlâk eğitiminde sürdürülebilir bir toplumdan bahsetmektedir. Tüm bu gelişmeler 
ışığında, SKE Japon eğitim sisteminin (örgün ve yaygın) temel konularından birisi haline 
gelmiştir ve sürdürülebilir toplumu yaratacak değişim aktörlerinin yetiştirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır.      
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Nagoya ve Okayama’daki 2014 SKE On Yılı Kapanış Konferansı: 
Değerlendirme ve İzleme

Ortak olan ama zor bir konu; tüm eğitmenlerin öğrencilerinin öğrenme etkinlikleri için 
bugün somut bir vizyon belirlenmesi gerekiyor. SKE On Yılı çalışmalarının değerlendir-
limesi yapılarak sonuçları 2014 sonbaharında Japonya’daki kapanış konferansında tüm 
devletler tarafından paylaşılacak. Japonya’nın merkezindeki Nagoya’da resmi kurumlar 
için Japonya Eğitim, Çevre ve Dışişleri Bakanlıkları eş güdümlü bir şekilde etkinlik hazır-
lıklarına başladı. Ülkenin batısında bulunan Okayama’da ise öğrencilerin başarıları ve okul 
etkinlikleri ile sivil toplum çalışmalarının paylaşımı üzerine etkinlikler yapılacak.
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Ek 4. Dünya’dan Çeşitli Uygulama 
Örnekleri
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Almanya

Almanya (2003, Hamburg Deklarasyonu) ulusun tüm kesimlerine çağrı yaparak 
‘Sürdürülebilirliği Öğrenme İttifakı’ (Allianz Nachhaltigkeit Lernen) kurmaya çağır-
dı. Bu ittifak 2005-2014 SKE On Yılı için ortak bir plan geliştirecek ve bunların ger-
çekleştirilmesi için gerekli işbirliği araçları ile programlar tasarlayacaktı. Başlatılan 
çalışmalar ve tartışmalarda her ülkenin sürdürülebilirlik için önceliğinin değişik 
olabileceği fark edildi. Örneğin, az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilirlik konuları ara-
sında öncelik temel eğitim ve ihtiyaçlara ulaşmakta eşitlik olabilirdi, Almanya’da  ise 
sürdürülebilirlik konusunda önceliğin ekolojiye ve sorumlu tüketime verilmeli fik-
rinde uzlaşıldı.  

Almanya oy birliğiyle, 1 Temmuz 2004 tarihinde SKE’yi sürdürülebilirlik stratejisi-
nin bir parçası olarak kabul ederek eylem planını geliştirme kararı aldı. 

SKE ilkeleri benimsendi. Bu ilkeler:
 �SKE herkesle ilgilidir, 

 �SKE devamlı bir süreçtir, 

 �SKE sektörler arası sorumluluk üstlenmeyi gerektirir,

 �SKE toplulukların içinde yaşadıkları şartları iyileştirmeyi hedefler,

 �  SKE kişiler ve toplum için yeni fırsatlar yaratır,

 �SKE küresel düzeyde sorumluluk almayı teşvik eder.
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Ulusal SKE Eylem Planı hazırlandı. Plandaki hedefler:
 � SK’yı geliştirmek ve iyi örnekleri yaygınlaştırmak,

 � Bireyler ve toplumdaki paydaşlar arasında bağları kuvvetlendirmek,

 � SKE ile ilgili olarak paydaşlar ve kamu arasında iletişim ağları ve ortaklıklar 
kurmak,

 � SKE’nin kamusal alanda görünürlüğünü arttırmak,

 � Uluslararası işbirlikleri kurmak.

Bunların yanında, SKE ofisi kurarak çabaları desteklemek, yukarıda belirtilen dört 
stratejik SKE hedefini ölçmek, SKE Eylem Planı’nı güncelleştirmek, çeşitli kesimlerle 
paneller, tartışmalar düzenlemek ve SKE’yi merkeziyetçi olmayan bir yapı halinde 
sürdürmek ve BM ile SKE konusunda iletişime devam etmek kararı alındı. 

İngiltere

a.  2008-2010 SK Eylem Planı’nın bir parçası olarak “Daha Parlak Gelecekler, Daha 
Yeşil Hayatlar” SKE projesi (Çocuk, Okul, Aile Daire Bşkanlığı)
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İngiltere’nin benimsediği beş SK ilkesine göre (1. çevresel sınırlar içinde yaşama, 
2. sağlıklı ve adaletli bir toplum olmayı garantileme, 3. sürdürülebilir ekonomi, 4. 
bilimsel sorumluluk, 5. iyi bir yönetişime uygun olarak, aşağıdaki dört öncelik alanı 
benimsendi:

1. iklim değişikliği ve enerji, 

2. sorumlu tüketim ve üretim,

3. doğal kaynakların korunması, çevresel güçlendirme,

4. sürdürülebilir topluluklar ve adil bir dünya.

2006 yılında ülke çapında çocuklara okullarıyla ilgili bir sürdürülebilirlik anketi 
yapıldı ve değerlendirildi. Çöpler, trafik, rahat yürüme imkanı olmaması, geleceğe 
aldırmayan yetişkinlerin tavrı gibi birçok cevap alındı. Bunlar değerlendirildi ve 
tüm ülke genelinde ve okullarla paylaşıldı. 2020 yılına kadar tüm ülkedeki okul-
ların sürdürülebilir olması hedefi belirlendi. Bu amaç için: 1) değişim için rehber 
olmak, 2) örnek oluşturmak ve 3) çocukları sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak için 
eğitmek ve becerilerini güçlendirmek. Tüm kamu kurumlarına çocuklar için bu he-
defleri gerçekleştirmekte destek olmalarını talep eden mektuplar yazıldı. Okullarda 
düşük karbona ulaşmak, çocukların doğa ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak, daha iyi 
beslenmelerini sağlamak ve çocuklar için yürüme, bisiklete binme ve toplu taşımayı 
kolaylaştırma amaçlarına uygun projeler teşvik edildi, desteklendi ve web sitesi ile 
çeşitli iletişim ağları aracılığıyla duyuruldu. 

b. SKE Eylem Planının bir parçası olarak; “Okullarda Ekolojik Ayak izi  Ölçme” Projesi

İngiliz Hükümeti tarafından oluşturulan ve yirmi beş bin sterline mal olan bu proje 
İngiltere ve Tayland’daki okullara yöneliktir.

Projenin amacı, web sitesi aracılıyla Ekolojik Ayak izi konusunda farkındalık ve bilgi 
kazandırmaktır. Bu amaca uygun olarak, tüm öğretmen ve öğrencilerin kullanabi-
leceği bir web sitesi tasarlanmış, ekolojik ayak izi hesaplanması hakkında bilgiler 
sunulmuştur. Bir oyun alanı gibi tasarlanan programa öğrenciler girerek okullarının 
sebep olduğu ekolojik ayak izini ölçmektedirler. Çevirimiçi olarak hesaplanan ayak 
izi yanında, oluşan ayak izini azaltmak için okul idaresi ve öğrenciler tarafından ya-
pılabilecekler konusunda da teşvik ediliyorlar.  
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Arnavutluk

SKE Uygulama Örneği - Sürdürülebilirlikle ilgili bilgilenme, bilinçlenme ve öğrenme 
programı: “Yeşil Kutu”

Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) bir ortaklık kurarak; “Yeşil Kutu” isimli 22 farklı başlıkta sürdürülebilirlik ko-
nularını içeren eğitim setini 1 Kasım 2003-30 Aralık 2006 yılları arasında hazırladı. 

Hazırlık sürecinde,

 �  Hollanda elçiliği fon desteği,

 �  Arnavut sanatçılar, tasarımcılar, Tiran Üniversitesi, STK’lar ve resmi 
temsilcilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.

 �  Macaristan, Bulgaristan, Polonya başta olmak üzere Avrupa’daki birçok 
ülkeden uzmanlar program geliştirilmesi ve öğretmen eğitimlerinde, 
birçok kuruluş da görsel, işitsel ve yazılı materyallerin hazırlanmasına 
katkıda bulundular.
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 �  Ekim-Kasım 2006 yılları arasında, ülke çapında öğretmen eğitimleri 
gerçekleştirildi.

“Yeşil Kutu” programı 2006/2007 öğretim yılında, 11-16 yaş öğrencilerine yönelik 
olarak öğretmenler tarafından uygulanmaya başladı. 

Bu tarihten itibaren, “Yeşil Kutu” programı uygulamasının öğretmenler, öğrenciler, 
aileler ve toplum üzerindeki etkilerini izleme ve değerlendirme süreçleri hem ülke 
genelinde hem uluslararası ilgili toplantılarda paylaşılmaktadır.

Avusturya

SKE - Uygulama Örneği: “Sürdürülebilir Üniversiteler”

Bu proje Avusturya Federal Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı ve Federal 
Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı ortak girişimidir. Hedef kitlesi tüm devlet üniversi-
teleri ve yüksek okullarıdır. 1999’da başlatılmış ve halen sürmektedir. Maliyeti yıllık 
15 bin avro civarındadır. 

Proje amacı yüksek öğrenim kurumlarını sürdürülebilirlik için teşvik etmek ve her 
iki yılda bir, en iyi uygulamaya “ulusal sürdürülebilirlik ödülü” vermektir. Ödül ge-
çici projeler için değil, sürdürülebilirliği sağlayacak süreçlere yöneliktir. Bu nedenle 
ödül; “müfredat”, “işleyiş”, “öğrencilerde davranış değişiklikleri” gibi çeşitli kategori-
lerde verilmektedir. Üniversiteler bir kategoride ödül aldıklarında, diğer kategoriler 
için çaba göstermeye devam etmelidir. Böylece yüksek öğrenim kurumlarında SKE 
sürekli bir gelişim göstermektedir.

Belçika 

Belçika’daki Fransız topluluğunun çocuk ve ergenlerini sağlıklı beslenme ve fiziksel 
aktivitelere teşvik etme projesi:

Belçika’da Hükümet ve Halk Sağlığı Kurumu’nun birlikte; 2006-2009 yılları arasın-
da 3.900 okulda gerçekleştirdikleri proje devlet bütçesinden karşılanmıştır. Proje 
paydaşları; okul kantinleri, yöneticileri, çalışanları, öğretmenler, öğrenciler, aileler 
ve sağlık görevlileridir. 
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Proje amacı; pazarlama dünyası ve medyanın artan baskısı karşısında, sorgulayıcı, 
düşünebilen ve sorumlu tüketim seçimleri yapabilmelerini sağlamaktır. Çocukların 
doğru beslenme kültürü geliştirmeleri için fizyolojik, psikolojik, sosyal, davranışsal 
ve çevresel bağlamlar ele alınmıştır. 

 �  Okullardaki kantin personeline eğitim verilmiş, sağlıklı yerel yiyecekler ve 
içecekler satılması sağlanmış,

 �  Okulda çocukların su içme alışkanlığı kazanmaları için çeşitli yerlere 
sürahi ve sular konmuş, su içme teneffüsleri uygulanmaya başlanmış,

 �  Spor yapmalarına teşvik edilmiş, 

 �  Çeşitli atölye çalışmalarıyla besinlerin tadına vararak keyif alarak 
beslenme öğretilmiş,

 �  Aileler bu süreçlere katılmış,

 �  Okullarda eğitim kitleri dağıtılarak desteklenmiş, aylık bülten çıkararak 
iyi uygulamaların tanıtılması sağlanmış ve başarılı uygulamalar 
gerçekleştiren okullar “iyi beslenen okul” etiketi ile ödüllendirmiş,

 �  Hem bilgilenme hem iletişim için herkese açık bir web sitesi tasarlanmış.
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Sekiz Ülkede Ortak SKE: “Enjoined” Projesi 

Bosna, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Kosovo, Makedonya, Romanya ve Slovenya 

Bu sekiz ülkeden 30 kadar eğitim ve çevre alanında çalışan STK bir araya geldi. 
Enjoined isimli bir SKE projesi tasarladılar ve uygulamaya başladılar. Projenin fi-
nansmanı Avrupa Birliği fonlarından karşılandı. Enjoined Projesi kapsamında her 
ülke temsilcisi, kendi eğitim sistemlerini sürdürülebilirlik açısından inceledi ve 
ortak toplantılarda bulguları paylaştı. Sürdürülebilirlik bakışının eğitime yerleşti-
rilebilmesi için gerekenleri saptadılar ve öncelikleri belirlediler. Ortak bir SKE poli-
tikası oluşturdular. Daha sonra her ülkede açılan Enjoined merkezleri ile SKE tanı-
tıldı, planlama ve uygulama çalışmaları başladı. 2012‘de SKE çalışmalarına rehber 
niteliğinde bir kitap çıkardılar. Halen proje ortakları, web sitesi üzerinden ve yıllık 
toplantılarla deneyim ve bilgi paylaşmaktalar (Enjoined 2012).

1. ENJOINED - BELİRLENEN SKE İÇERİKLERi

A. SOSYO-KÜLTÜREL KONULAR AÇIKLAMA

1. Haklar Politik, sivil, ekonomik, sosyal, kültürel haklar, sağlıklı çevre 
hakkı

2. Barış ve güvenlik Evrensel barışın yolu ve yararlarına dayandırılan bakış ve 
tüm insanlar için korku ve sefaletten kurtuluş

3. Toplumsal cinsiyet eşitliği Toplumsal yaşamın her alanındaki sosyal ve politik eşitlik
4. Kültürel çeşitlilik ve kültürler 

arası anlayış
Farklı değerler ve bakış açılarına hoşgörü

5. Sağlık İnsan sağlığı, sağlık sorunları, sağlıklı çevre, yaşlanma
6. Yeni yönetişim biçimleri Örneğin; karar alma süreçlerinde doğa korumayı hesaba 

katmak, şeffaf ve tüm paydaşların katıldığı demokratik 
karar alma süreçleri gibi

B. ÇEVRESEL UNSURLAR AÇIKLAMA

1. Doğal kaynaklar Ormanlar, madenler, araziler vb (miktar, yer, kalite gibi)
2. Su Tatlı su, deniz suyu, içme suyu (ulaşabilirliği, kalitesi)
3. Hava Hava kalitesi
4. Toprak Tarım, orman toprağı, erozyon süreci
5. Enerji Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerjiler (enerji bağımlılığı)
6. Tarım Tarımın rolü – kalitesi, gerekliliği, tarım yöntemleri ve 

sürdürülebilirliğe etkileri

7. Biyoçeşitlilik Türler ve habitatlar (ekosistemler), türlerin yok oluşu
8. İklim değişikliği Sebepler, etkiler, azaltım ve uyum
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9. Kırsal kalkınma Köyler ve kırsal toplulukların önemi, yaş oranı, iş ve kentler-
le etkileşim

10. Kentleşme Kentleşmenin ayak izleri
11. Doğal afetler Sel, kuraklık, tsunami, volkanik patlamalar ve iklim 

değişikliğine bağlı aşırı hava olayları
12. Kirlilik Hava, su, toprak kirliliği, tesadüfi ya da sistematik olan 

kimyasal, biyolojik, fiziksel kirlilikler
13. Canlı türü olarak insan Ekosistemin ve biyosferin bir parçası olarak insan
14. Atıklar Katı ve sıvı atıklar, atık yönetimi, geri dönüşüm

C. EKONOMİ AÇIKLAMA

1. Yoksulluk Ortalama hayat standartları altında yaşayan nüfusun sorun-
ları, kıtlık, temel hizmetlerin eksikliği

2. Yeryüzünün sınırları İnsan tüketimine karşılık sınırlı kaynaklar, sera gazı 
salımlarını önleme

3. Kurumsal sosyal sorumluluk ve 
hesap verebilirlik

Şirketlerin doğal kaynak kullanımında çevreye, çalışanlara 
ve topluma ve çevreye karşı sorumluluğu

4. Piyasa ekonomisi Ekonomik bir model olarak günümüz küresel ekono-
misindeki rolü

5. Üretim-tüketim Güncel piyasa koşullarında şirketler, tüketiciler, kültürel 
ve çevresel etkiler, öğrencilerin gündelik hayatlarından 
örnekler

6. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
kalkınma

Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların ihti-
yaçlarını göz ardı etmemek

2. ENJOINED SKE’de HEDEFLENEN BECERİ ve DEĞERLER

1. Yerel ve küresel boyutta sorumlu 
davranış

2. Başkalarına saygılı davranmak Başka insanlara, başka kültürlere ve başka varlıklara 
saygı

3. Eleştirel düşünce
4. Karmaşıklığın idraki ve sistematik 

düşünce
Bütünde her şeyin birbirini nasıl etkilediğini anlama 
örneğin; ekosistem, su, flora, fauna ve insan faali-
yetlerinden etkilenmesi

5. Geleceği düşünmek Olası ve istendik gelecek alternatifleri ve ilgili dünya 
görüşleri ile mitler hakkında düşünmek, geçmişte ve 
bugün var olan eğilimlere dayanarak tarihi çalışırken 
nelerin devam ettiğine, nelerin değiştiğine bakmak

6. Değişimi planlamak ve yönetmek
7. Disiplinler arası bağlantıları 

anlamak
Farklı disiplinlerin ve konuların birbiriyle ilişkilendi-
rilmesi

8. Öğrenilenleri hayata uygulamak Derste öğrenilen bilgileri gündelik hayatta kullanmak, 
okul dışında gündelik hayattan da öğrenebilmek

9. Karar almak Bireysel, grupca ya da toplum olarak karar verme 
süreçlerini öğrenme ve karar alabilme
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10. Afet, kriz ve risklerle başa çıkma Olağan dışı durumlarla ilgili bilgilenme ve bireysel 
olarak yapılacakları öğrenme

11. Değer sistemi kazanma Sürdürülebilirlik değerleri için beceri geliştirme, 
tavırlar ve beyanların arkasında yatan değerleri tespit 
edebilme

12. Payda ve menfaatlerini 
tanımlama, saptama

Meselelere farklı paydaşların farklı açılardan baka-
bilme, farklı çıkarları gözlemleyebilme ve değerlendi-
rebilme

13. Demokratik karar alma süreçler-
ine katılma

Bilgi edinme, karar alma süreçlerine katılma yoluyla 
adaleti hedefleme

14. Pazarlık ve uzlaşma Çatışma çözümü
15. Niteliğin fark edilmesi İlgilenilen konuyu bilimsellik yanı sıra duyularıyla da 

değerlendirebilme
16. Niceliğin ölçümü İlgilenilen konuda standart ölçümlerin kullanılması
17. Gözlemle anlam ve sonuç çıkara-

bilme
Gözleme dayanan açıklamalar ve varsayımlar

18. Sınıflandırma Çeşitli kriterlere göre sınıflandırma 
19. Tahmin yürütme Gelecek üzerine tahmin yürütebilme
20. İletişim, grafik ve sembol okuma 

becerisi
Bilimsel dili, matematiksel sembolleri okuma

21. Sayısal oranları yorumlama Matematiksel oranları işaret ettiği ilişkilerle birlikte 
okuma ve yorumlama
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