
 

 

 

  

 

  Yaşanılabilir bir  dünya                     

           için 17 hedef 

Sorunuz var mı? 
 Flamingo Frida’ya yazın: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Birleşmiş Milletler (BM) 193 ülkeden 
oluşmuş bir birlikteliktir. Bu ülkeler dünyanın 
yaşanabilir kalması için veya daha iyi olması 
için uğraşmak istiyorlar. Eylül 2015‘de 2030 
Gündeminde yaşanabilir bir dünya için 17 
hedef belirliyorlar. 

Yaşanılabilir bir dünya için Gündem 

2030‘daki 17 hedefi bulun! 

 Bu 17 hedefi tanımak için Frida’nın hafıza 

oyununu oynayabilirsiniz :  

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

 NRW eyaletinin internetteki “Gündem 

2030“ kitapçığında bu 17 hedef çocuklar 

için basit bir dille açıklanmıştır: 

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 “SDG leicht erklärt“ YouTube videosunda 
çocuklar sürdürülebilir kalkınma için 
hedefleri açıklıyorlar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 

Merhaba, ben Frida 

Flamingo! Bizimle 

araştırmanız güzel. Bugünkü 

konumuz „Yaşanılabilir bir 

dünya için 2030 Gündeminin 

17 hedefi“. 

Her ülke 2030’a kadar kendine 

hedefler belirlemeli ve 

uygulamalıdır.  

Her insan için yaşanılabilir bir 

dünya istiyoruz. 

 

Gündem 2030‘daki 17 hedefin bir adı da:  

„17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri“ 

 Veya kısaca „17 SDGs“ denir. 

Bu kısaltma inglizceden geliyor. 17 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerinin ingilizcesi : „17 Sustainable 

Development Goals“.   

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


     

Yoksulluğa son 

Tüm insanlar için 
adil ücret ve pay 

hakkı 

Açlığa son 

Tüm insanlar için 
sağlıklı beslenme 

Sağlık ve kaliteli 
yaşam 

Tüm insanlar için 
sağlık hizmeti ve 

tıbbi bakım 

Nitelikli eğitim 

Tüm insanların iyi 
bir eğitim alma 

hakkı vardır 

Toplumsal cinsiyet 
eşitliği 

Kadın ve erkekler 
için aynı hak  

     

Temiz Su 

Tüm insanlar için 
içmek ve yıkanmak 

için 

Erişilebilir Ve Temiz 
Enerji 

Sürdürülebilir bir 
üretim ve tüketim 

İnsana Yakışır İş Ve 
Ekonomik Büyüme 

İyi işyeri ve adil 
ödeme  

Sanayi, Yenilikcilik 
Ve Altyapı 

İnsan ve çevre için 
teknolojik gelişme 

Eşitsizliklerin 
Azaltılması 

Tüm insanlar için 
eşit fırsatlar 

    

 

Sürdürülebilir 
Şehirler Ve 
Toplumlar 

İyi, güvenli ve 
sürdürülebilir bir 
şekilde birlikte 

yaşamak 

Sorumlu Üretim Ve 
Tüketim 

Kaynaklariın 
sorumlu kullanımı 

İklim Eylemi 

Dünyanın ısınması 
ve sonuçları ile 

mücadele  

Sudaki Yaşam 

Okyanusları, 
denizleri ve içindeki 

yaşam ceşitliliğini 
koruma 

 

   

  

Karasal Yaşam 

Doğal yaşam 
alanlarını ve 
biyoçeşitliliği 

koruma 

Barış, Adalet Ve 
Güçlü Kurumlar 

Birlikte iyi 
yaşayabilmek için iyi 

kurallar 

Amaçlar İçin 
Ortaklıklar 

Daha iyi bir dünya 
için, bütün 
dünyadaki 

ortaklarla işbirliği 

 

 

Sorunuz var mı? 
Flamingo Frida’ya yazın : 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Yaşanılabilir bir dünya için 17 hedef 

 



 

      Araştırmacı Günlüğü 

     Yaratıcılığınız Gerekli! 

 

Her şeyin bir şekilde bağlantılı 

olduğunu göreceksiniz. Maalesef 

basit bir çözüm yok. Ayrıca bu 

konuyla ilgili tüm bilgilere de 

sahip değiliz. 

Yinede şimdi ve gelecekte herkes 

için yaşanabilir bir dünya inşa 

edebilmemiz için kararlar 

almalıyız ve alabiliriz. 

 

Dünyamızın yaşanabilir kalması veya daha 
iyi olması için herkes bir şeyler yapabilir. Siz 
de dünyanın yüzünü değiştirebilirsiniz! Şimdi 
ve gelecekte nasıl yaşamak istiyoruz? Bu 
bize bağlı. 

 

 

Daha fazlabilgi için: 
www.stiftung-nlw.de/familie-
forscht/ 
BNE Regionalzentrum  
der Stiftung Natur und 
Landschaft Westmünsterland 
E-Mail: info@stiftung-nlw.de 
Tel. 02564/906000  
Fax: 02564/986029 

 

İpucu: Deneylerde genel güvenlik talimatlarına uyun! 
 

Sorunuz var mı? 
Flamingo Frida’ya yazın: 
familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Yaşamaya değer bir dünya için fikirlerim 

Daha iyi olması gerekenler: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Bunları yapabilirim: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Politikacılar bu kararları almalı: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


