
Somut Olmayan KültürelMiras,	Kültür
Koruma Stratejileri ve Sürdürülebilir

Kalkınma Hedefleri

Doç.Dr.	Evrim Ölçer Özünel
Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi
evrimolcer@gmail.com



SOKÜM’ün Korunması
Sözleşmesi ve
Sürdürülebilir
Kalkınma İlişkisi

BM	2030	
Sürdürülebilir

Kalkınma Hedefleri
ve SOKÜM

SOKÜM’ün Yeni
Bağlamlarında
Sürdürülebilir

Kalkınma Stratejileri



SOKÜM

araç	gereç,	
bilgi	beceri

kültürel	
mekan

aktarım,	
topluluk

doğa,	
uygulama

anlatı,	
temsil

kimlik,	
kültürel	
çeşitlilik

yeniden	
yaratma



Sürdürülebilir	
Kalkınma

Kültürel	Çeşitlilik

İnsan Hakları



Sürdürülebilir Kalkınma

İnsan,	doğa
ve kültür
arasındaki
dengeyi
gözeten

Sosyal,	
çevresel,	
ekonomik	
bütünsel	

Kuşaktan	
kuşağa	
aktarılan	







• Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona
erdirmek
• Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme
imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek
• Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin
her yaşta refahını sağlamak
• Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli
eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı
tanımak
• Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların
ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek



• Hedef	 6.	 Herkes	 için	 suya	 ve	 sayıklamaya	 erişimi	 ve	 suyun	 ve	
sayıklamanın	sürdürülebilir	yönetimini	garanti	altına	almak
• Hedef	 7.	 Herkes	 için	 erişilebilir,	 güvenilir,	 sürdürülebilir	 ve	 modern	
enerji	sağlamak
• Hedef	 8.	 Sürdürülebilir	 ve	 kapsayıcı	 ekonomik	 kalkınmayı	 sağlamak,	
tam	ve	üretici	istihdamı	ve	insan	onuruna	yakışır	işleri	sağlamak	
• Hedef	 9.	 Dayanıklı	 altyapı	 inşa	 etmek,	 sürdürülebilir	 ve	 kapsayıcı	
sanayileşmeyi	ve	yeni	buluşları	teşvik	etmek	
• Hedef	10.	Ülkelerin	içinde	ve	aralarındaki	eşitsizlikleri	azaltmak
• Hedef	 11.	 Kentleri	 ve	 insan	 yerleşim	 yerlerini	 herkesi	 kucaklayan,	
güvenli,	güçlü	̈ve	sürdürülebilir	kılmak	
• Hedef	12.	Sürdürülebilir	tüketimi	ve	üretimi	sağlamak	



• Hedef	13.	İklim	değişikliği	ve	etkileri	ile	mücadele	için	acil	olarak	adım	
atmak	
• Hedef	 14.	Okyanusları,	 denizleri	 ve	 deniz	 kaynaklarını	 sürdürülebilir	
kalkınma	için	korumak	ve	sürdürülebilir	şekilde	kullanmak	
• Hedef	 15.	 Karasal	 ekosistemleri	 korumak,	 restore	 etmek	 ve	
sürdürülebilir	 kullanımını	 sağlamak,	 ormanların	 sürdürülebilir	
kullanımını	 sağlamak,	 çölleşme	 ile	 mücadele	 etmek,	 toprakların	
verimlilik	 kaybını	 durdurmak	 ve	 geriye	 çevirmek	 ve	 biyocȩsi̧tlik	
kaybını	durdurmak	
• Hedef	16.	Sürdürülebilir	 kalkınma	 için	barışçıl	 ve	herkesi	 kucaklayan	
toplumları	 teşvik	 etmek,	 herkesin	 adalete	 erişimini	 sağlamak,	 her	
seviyede	etkin,	hesap	verebilir	ve	kucaklayıcı	kurumlar	inşa	etmek	
• Hedef	 17.	 Sürdürülebilir	 kalkınma	 için	 küresel	 ortaklığın	 uygulama	
araçlarını	güçlendirmek	ve	küresel	ortaklığı	yeniden	canlandırmak	



Soküm ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi



Kapsayıcı Sosyal Kalkınma

Çevresel Sürdürülebilirlik

Kapsayıcı Ekonomik Kalkınma

Barış ve Güvenlik



SOKÜM’ün Değişen Bağlamlarında Sürdürülebilir
Kalkınma





Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Somut Olmayan
Kültürel Mirasla Öğrenme



Üçgenleme Metodu (Triangulation Method)	
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UYGULAMASI
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SÜRDÜRÜLEBİLİR	
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