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Editörden...
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden teşekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplomasi bilincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve koordinasyon sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca belediyelerimizin yurt içi ve yurt dışındaki
yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık anlayışının geliştirilmesi suretiyle yerel
diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik ediliyor.
Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile birlikte
güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bültenimizin
ikinci sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Bülten ile ilgili eleştiri ve önerileriniz ile bir sonraki bültende yayınlamamızı istediğiniz yazılarınızı
burcuhan.sener@marmara.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
Bültenimizde yer alan içeriğin Yerel Diplomasi Platformu üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırlandığını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz.
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Konuşuldu
MBB Yerel Diplomasi Platformu, Çevre Platformu ve Şehir Politikaları Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi Semineri, 5 Nisan 2018, Perşembe günü 21
belediyenin dış ilişkiler, strateji geliştirme, çevre koruma ve kontrol müdürlükleri gibi birimlerinden
70’in üzerinde katılım ile Divan İstanbul Otel’de düzenlendi.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmasını yaptığı
programın ilk oturumunda Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr.
İzzet Arı, Binyıl Kalkınma Hedefleri
ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi
verdi. Dr. İzzet Arı, 2. Dünya Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkeler ile
gelişmiş ülkeler arasında yönetimsel
sorunların ortaya çıkması neticesinde
çevre vb. alanlardaki sorunların çok
taraflı platformlarda ortaklaşa çözüm arayışlarıyla birlikte oluştuğuna
değindi. Arı sözlerinde, 1987 yılında
hazırlanan Brundtland Raporunun ve
Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin, giderek artan nüfus ve çevre sorunları ile
kaynakların yetersizliğinin olumsuz
etkilerinin önüne geçilerek dünyanın
daha yaşanır bir hale getirilmesini
hedeflediğini belirtti.
“Ortak Gelecek Arayışı,
Ülkeler Ötesi Bir Ortak
Kaygı”

Ülkeler ötesi bir ortak kaygıdan
bahseden Arı “Ortak anlama, ortak
anlayış, ortak sorunu belirleme ve
ortak amaç gelecek nesillerin daha
yaşanabilir bir dünyaya gelmeleri için
önemli.” dedi. 11. Kalkınma Planında
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
dahilindeki amaçlara ve göstergelere
daha fazla yer vererek ulusal ölçekte
raporlamanın daha sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilmesini hedeflediklerine
değinen Arı, nüfusun %80’inin belediye sınırları içerisinde yaşamaya
başladığı süreçte 11. ve 12. Amaçların
yerel yönetimlerle doğrudan ilişkili
olduğunun altını çizdi.
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Katılım Olmaması
Sebebiyle Başarısız

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Belma Üstünışık ise Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin yerel yönetimler nezdindeki önemine ilişkin bir
sunum gerçekleştirdi. Belediyelerin
sorumluluk alanları içerisinde yer
alan hizmetlerin hangi hedefler altın-

da değerlendirilebileceğine ilişkin bilgilendirmede bulunan Üstünışık, 11.
Kalkınma Hedefi bağlamında kentleşme ve kentsel planlama süreçleri,
ulaşım, afet yönetimi ve atık konularının önemine değinirken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel
ve bölgesel göstergelerin üretilmesi
sürecindeki önemine vurgu yaptı.
2050 yılında dünya nüfusunun üçte
ikisinin kentlerde yaşayacağına ve bu
noktada nüfusu 10 milyonun üzerinde ve büyük bir bölümü gelişmekte
olan ülkelerden oluşan mega kentlerin sayısının 1990’larda 10 iken günümüzde 37’ye ulaştığına dikkat çeken
Üstünışık, mega kentlerde kentsel
sorunların katlanarak arttığına da değindi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve alt göstergeleri kapsamında
yer alan 150 hedefin yaklaşık beşte birinin doğrudan yerel yönetimleri ilgilendirdiğine dikkat çeken Üstünışık
halkla doğrudan ilişki kuran ve halkın beklenti ve talepleriyle doğrudan
muhatap olan belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ulu-
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sallaştırılması noktasında önemli bir
rol oynayabileceğini belirtti. Bin Yıl
Kalkınma Hedeflerinin katılım olmaması sebebiyle başarısızlığa uğradığını, merkezi yönetimin yanı sıra yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler ve vatandaşların da katılımının bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi. Kalkınma Bakanlığı
Planlama Uzmanı Mustafa Bulut ise
belediyelerin temel hizmetlerinden
biri olan katı atık, kanalizasyon, su ve
arıtma hizmetleri ile temiz ve kullanılabilir suya erişimin Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri içindeki yeri ve
öneminden bahsetti.
Belediyelerin Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki İyi Uygulama Örnekleri
Dinlendi

Programın ikinci oturumunda ise belediyelerin hali hazırda gerçekleştirmekte oldukları proje ve faaliyetlerin
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
bağlamında sınıflandırılmasına ilişkin tartışmalara yer verildi. Kadıköy
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü A. Şule Sümer bütüncül
ve sürdürülebilir kentsel planlama,
sürdürülebilir enerji verimliliği, su
yönetimi, atık yönetimi, iklim değişikliğine adaptasyon gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin
hususları bünyesinde barındıran “Katılımcı İklim Eylemi Projesi” ile ilgili
bilgilendirmede bulundu. Esenler
Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Şefi Yunus Kurt 2030 Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Hedefleri Esenler
Uygulamaları ile ilgili yayınlamış oldukları raporda yer alan proje ve iyi

uygulama örneklerini anlattı. Şişli
Belediyesi Dış İlişkiler Uzmanı Simten Birsöz İnanç da Şişli Belediyesinin ulusal ve uluslararası paydaşlarla
birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında yürütmekte oldukları faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede
bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Seher Feride Kurtulmuş
ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin küresel şehirlerin analizlerini
de içeren Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri Strateji Belgesi oluşturma
sürecindeki çalışmalarından bahsetti.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel düzeyde yaygınlaştırılması
ve raporlaştırma süreçleri ile ilgili
istişarede bulunulan program soru
cevap oturumu ile sona erdi.

Beyoğlu 25 Proje ile Mipim 2018’de
Yatırımcıların Gözdesi Oldu
Beyoğlu, 25 yatırımcı ve 25 proje ile katıldığı MIPIM 2018 Gayrimenkul Fuarı’nda yabancı yatırımcıların
ilgi odağı oldu. Fuarda uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’ye davet eden Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yatırımcıların dikkatini çeken çok büyük projelerinin olduğunu söyledi.
Dünyanın en önemli gayrimenkul
organizasyonlarından olan MIPIM
2018, Fransa’nın Cannes kentinde
kapılarını açtı. 100’e yakın ülkenin
katıldığı fuara Türkiye, 250 kuruluş
ve 657 kişilik temsil ile adeta çıkarma
yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öncülüğünde
fuara katılan Beyoğlu Yatırımcılar
Grubu (BIG), 25 yatırımcı ve 25 proje ile fuara damgasını vurdu. Fuarda,
Türkiye’nin en büyük projeleri arasında gösterilen Beyoğlu’nun vitrin
projeleri Galataport, Haliçport, Taksim 360, Okmeydanı, Piyalepaşa İstanbul ve Örnektepe yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.
Güçlü Türkiye İmajı
Uluslararası organizasyonlarda güçlü
Türkiye imajının verilmiş olmasının
çok önemli olduğunu belirten Demircan, “Beyoğlu Belediye Başkanı olarak
buranın doğru bir nokta olduğunu
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düşünüyorum. Sonuçta İstanbul, Beyoğlu dünya ile yarışıyor. Bu nedenle
bu tür organizasyonlara gerek ülke
olarak gerekse de şehirler olarak katılmak gerekiyor. Özellikle yabancı
yatırımcıya güven verme anlamında
bugün İstanbul çadırındayız. Malum
Türkiye’nin gündeminde Afrin var.
Kendisini tehdit eden teröre karşı

kendi güvenliğini sağlayabilecek güçte ve kudrette bir ülke imajı ile buradayız. Bu imaj yabancı yatırımcıların
Türkiye’ye pozitif bakmaları çerçevesinde çok önemlidir. Türkiye iddiası
olan bir ülke olarak bu tip uluslararası
platformlarda ilgi görüyor.” ifadelerini kullandı.

İski Tecrübesini Pakistan’a Aktarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1975 yılında Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin başkenti olan Lahor Şehri ile Kardeş
Şehir Protokolü imzalamıştı. 1975’ten beri iki belediye arasında çeşitli projeler kapsamında işbirlikleri yapılıyor
ve karşılıklı deneyim paylaşımında bulunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kurumu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi de (İSKİ) bu kapsamda
Pencap Eyaleti ile imzaladığı işbirliği protokolleri ile su ve
atıksu yönetiminde bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımında bulunuyor.
2013 ve 2016 yıllarında imzalanan işbirliği protokolleri ile;
•

Pakistan’ın Pencap Eyaletinin 5 büyük şehri olan
Gujranwala Rawalpindi, Lahor, Faisalabad ve Multan
şehirlerinin Su ve Kanalizasyon İdarelerine yönelik
karşılıklı olarak su ve atıksu işletme yönetimi ile ilgili
teknik ziyaretler gerçekleştirildi.

•

Pakistan Pencap Eyaleti, WASA (Lahor) Sular İdaresi
ile yerel hükümet yetkililerinin 18 Aralık 2017 tarihinde İSKİ’yi ziyaretlerinde dile getirdikleri talepler doğrultusunda; İSKİ’nin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması ve Lahor şehrinin su ve atık su yönetiminin yerinde
görülmesi maksadıyla 27-30 Aralık 2017 tarihleri arasında Lahor’a teknik gezi gerçekleştirildi ve 29 Aralık
2017 tarihinde Lahor’da, WASA (Lahor) Sular İdaresi
ile İSKİ arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

•

Söz konusu Mutabakat Zaptı kapsamında; Pakistan’ın
Pencap Eyaletinin 5 büyük şehri olan Gujranwala
Rawalpindi, Lahor, Faisalabad ve Multan şehirlerinin
Su ve Kanalizasyon İdarelerine yönelik İSKİ yöneticileri başta olmak üzere alanında uzman ekipler tarafından su ve atıksu işletme yönetimi ile ilgili 8 ayrı
grup ve 8 hafta olacak şekilde bir eğitim programı
planlandı ve eğitimler gerçekleştirildi.

Program kapsamında ele alınan konular ve gerçekleştirilen eğitimler;
1. İçme suyu arıtma ve işletme yönetimi,
2. Mobil laboratuvarları da içerecek şekilde uluslararası
standartlarda su tahlil laboratuvarlarının yapılması,
3. Endüstriyel, işyerleri ve evsel su sayaçları, İSKİ’de
mevcut talep ve uygulamalara dayalı teknik şartname
önerileri, saha inceleme, su sayaçları satın alma konusunda teknik destek, proje belgelerinin hazırlanması,
ihale süreci ve tedarikçi seçimi,
4. SCADA sistemleri, su kayıp kaçak tespit ve kontrolü,
5. Atık su arıtma ve işletme yönetimi,
6. Kazısız teknoloji, tünel açma makinesi (TBM)
teknolojisi,
7. Var olan su kuyularının CBS ile işaretlenerek mevcut
master planı çerçevesinin paylaşımı,
8. Lahor Babu Sabu atık su arıtma tesisi planlaması.
Eğitim programlarına; Lahor, Multan, Faisalabad, Gujranwala ve Rawalpindi Sular İdaresinden, Pencap Sağlık Bakanlığından, Rawalpindi ile Gujrat Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünden; Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcısı, Genel Sekreter, Müdür, Mühendis ve teknik
personelden oluşan toplam 43 kişi katıldı. Gelen heyete
İstanbul’un su ve atıksu yönetimi ile ilgili İSKİ’nın yeni
yaklaşımları ve uygulamaları gösterilmekle beraber İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri de gezdirildi. İSKİ tarafından hazırlanan birer haftalık eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikaları takdim edildi.
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Zihinler Küresel Kentler İçin Buluştu
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması” 23 Şubat 2018, Salı günü InterContinental İstanbul’da gerçekleştirildi.

MBB Şehir Politikaları Merkezi koordinatörlüğünde ve
Kent ve Toplum Çalışmaları Derneği destekleriyle gerçekleştirilen Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması,
ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcıyı buluşturdu.
Programa MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Sapanca Belediye Başkanı Aydın
Yılmazer, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Prof.
Dr. Çağlar Keyder, Prof. Dr. Ben Derudder, Prof. Dr. Allan Watson, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner gibi Türkiye’den
ve dünyadan birçok önemli isim katıldı.

konu konuşulurken, küreselleşmenin avantajları ve dezavantajları masaya yatırıldı.

Küreselleşme ve kent kavramlarının konuşulduğu programda ekonomi, siyaset, ulaşım, turizm ve göç gibi olgulara karşı kentlerin belirleyiciliğine dikkat çekildi. Küreselleşen dünyada politik ve ekonomik güç merkezleri
haline gelen kentler, Küreselleşme ve Dünya Kentleri,
Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları, Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası ile Küreselleşme ve Kent İmgesi başlıkları altında ele
alındı. Akademisyenler ve yerel yönetim temsilcilerinin
katıldığı toplantıda küreselleşme ve kentlere dair birçok

“Kentler Artık Hiç Olmadığı Kadar Dünyaya Yön Vermeye Başladı”
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Programın açılış konuşmalarını MBB Başkan Vekili ve
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Aslı Ceylan Öner, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan
gerçekleştirdi. Toplantıda, Çağırıcı “Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya yön vermeye başladı. Ekonomiden
siyasete, mimariden çevreye, kültürden göçe, hayatın her
alanında, kentler belirleyici konumdadır.” dedi.

Küreselleşen dünyada kentlerin belirleyici özellikleriyle
ön plana çıktığını dile getiren Çağırıcı, “İstanbul yalnızca
yerel ekonomi ile küresel ekonomi arasındaki bir bağlantı noktasından ibaret değildir. Aynı zamanda geleneksel
olanla modern olanın tam ortasında yer almaktadır. İstanbul küresel kentler bilgi akışının, kültürel üretimin ve
finansın kontrol merkezidir. Kentler artık hiç olmadığı

kadar dünyaya yön vermeye başladı. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye, kültürden göçe, hayatın her alanında, kentler belirleyici konumdadır. Kamu kurumları
ve özel sektörün karar mekanizmaları kentlerde bir araya
gelmektedir. Bu da kentleri politik ve ekonomik güç merkezlerine dönüştürmektedir.” dedi.
“Yeni Dünyada Her Belediye Başkanı Yerel Olduğu Kadar Küresel Bir Aktör”

Yerel yönetimlerin küreselleşen dünyaya uyum sağlama noktasında önemli görevler üstlendiğini dile getiren
Çağırıcı, “Tüm küreselleşen şehirler gibi, İstanbul da bu
süreçten payını hem avantajları hem de dezavantajlarıyla
alıyor. İşte tam da bu noktada doğru yönetimin, yani bizim omuzlarımıza yüklenmiş olan sorumluluğun önemi
ortaya çıkmaktadır. Yeni dünyada her belediye başkanı
yerel olduğu kadar küresel bir aktör aslında. İç içe geçişler,
tezatlar, farklı roller, aynı anda icra edilmek durumunda.
Koşullar ne olursa olsun tüm bu durumlarda insanlığın
iyiliğine dokunacak işleri birlikte yapmak durumundayız.
Bunun olmazsa olmazlarından biri de bilgi üreticileri ile
uygulamacıların el ele vererek anlamaya çalışmaları ve
birlikte üretmeleridir.” dedi.
“Akademisyenlik Yerine, Belediye Reisi
Olmayı Tercih Ederim”

Programın keynote konuşmacısı Prof. Dr. Çağlar Keyder,
“Akademisyenler olarak araştırıyoruz, yazıyoruz ancak
uygulamanın içinde olan belediyeciler ve onlar çok şanslı.
Belediye reisi olmayı tercih ederdim.” diyerek şehri yönetiyor olmanın öneminin altını çizdi. Ayrıca Türkiye’deki bazı illerin eski dönemlerine değinen Prof. Dr. Çağlar
Keyder “19. yüzyıldaki Trabzon, Mersin ve İzmir gibi Os-

manlı liman şehirleri sadece pazar şehirleri değildi, yabancıların varlığına ev sahipliği yapan ve ticarete yön veren
yerlerdi.” dedi. İstanbul’un 1990’ların dünyasındaki rolünden de bahseden Prof. Dr. Keyder “İstanbul, 1990’larda festivallerle, tiyatrolarla, bienaller, yemek kültürü ve
gece hayatıyla turistler için bir cazibe merkezi ve o dönem
gençlerinin, sanatçılarının ve Erasmus öğrencilerinin ilk
tercihlerinden biri oldu.” dedi.
Üç Oturumda Gerçekleştirildi
Programın ilk oturumu Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları’nda, Ghent
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ben Derudder “Dünya Şehirleri Ağında Türk Şehirleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken Loughborough Üniversitesi’nden Doç. Dr. Allan
Watson dünya şehir ağlarını anlama noktasında kalitatif
yaklaşımları konu alan sunumunu gerçekleştirdi.
Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası oturumunda ise
University of Reading’den Prof. Dr. Kathy Pain, küresel
şehirlerin finansallaşması üzerine sunum gerçekleştirdi.
Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Türel, küreselleşme üzerine tanımlarını yaparken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asuman Türkün, “İstanbul’da
Kentsel Dönüşüm: Beklentiler ve Sonuçlar” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.
Programın son oturumu olan Küreselleşme ve Kent İmgesi’nde ise Münih Teknik Üniversitesi’den Prof. Dr. Alain Thierstein, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. C. Abdi Güzer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Işık’ın sunumlarının ardından program son buldu.
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Bolu Belediyesinin Kardeş Şehri
Tesanj’da Türkçe Sınıfı Açıldı
Bolu Belediyesinin, Bosna Hersek’teki kardeş şehri Tesanj’da oluşturulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açıldı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ‘Tercihim
Türkçe Projesi’ne destek veren Bolu Belediye Başkanı
Alaaddin Yılmaz “Türkçe sınıfı, gönül coğrafyamızda bulunan Bosna Hersek ile ilişkilerimize güç katacak.” dedi.
Yılmaz “Güzel Türkçemizin yaygınlaştırılması ve doğru
öğretilmesi en büyük görevimiz. Dilimizin ifade zenginliğini, ince tınısını ve kelime haznesini ne kadar doğru
öğrenir, ne kadar doğru kullanırsak düşünce dünyamız da
o kadar gelişir. Kültürlerarası bir iletişim köprüsü olmasını arzu ettiğimiz Türkçe sınıfı, Bosna Hersek ve Türkiye’nin binlerce yıllık dostluğunun, kültürel ve tarihi ortak
paydalarının çoğalarak sürmesine katkıda bulunacak. Bu
amaca hizmet etmekten mutluyuz.” diye konuştu.

‘Tercihim Türkçe’

Bosna Hersek’in kuzeyindeki Tesanj’da bulunan 9 Eylül
İlköğretim Okulu’nda, Bolu Belediyesinin desteğiyle faaliyete giren Türkçe sınıfının açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bakanı Mensur Sinanovic, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete ile öğretmen ve
öğrenciler katıldı.
Konuşmasında Türkçe sınıfının hazırlanması ve açılmasına destek veren Bolu Belediyesine teşekkür eden Bakan Mensur Sinanoviç, Zenica-Doboj Kantonu’na bağlı
25 okulun Türkiye’de kardeş okulları olduğunu belirtti.
Okul Müdürü Almir Ljevakovic de “Okulumuz modern
bir sınıf kazandı. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve mo-
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dern sıralarla öğrencilerimiz Türkçe öğrenecek.” şeklinde
konuştu.
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif
Yaman ise yurtdışında Türkiye’nin tanıtımı amacıyla hizmet veren Yunus Emre Enstitüsünün 2011 yılından bu
yana yürüttüğü ‘Tercihim Türkçe Projesi’ kapsamında bugüne kadar Bosna Hersek’in farklı kentlerinde 22 Türkçe
sınıfının hizmete girdiğini söyledi. Yaman “Bugün geldiğimiz noktada, 150 okulda 8 bin 241 öğrencimiz var. Yalın Türkçe öğrenimi dışında öğrencilerin hem bedensel
hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler de
düzenliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
“Türkçe sınıfı kültürlerarası iletişim
köprüsü olacak”
Her yıl binlerce Bosna Hersekli öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağlayan ‘Tercihim Türkçe Projesi’ne katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bolu Belediye
Başkanı Alaaddin Yılmaz şunları söyledi: “Türk Dünyası
Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
ve Türkiye Üye Belediyeler işbirliğiyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen bu anlamlı projenin parçası
olmak Bolu için büyük bir onur kaynağı. Bosna Hersek
bizim gönül coğrafyamızda yer alan çok özel bir ülke. Buraya her geldiğimde kendimi Türkiye’de hissediyorum.
Bosna Hersekli çocuklarımızın, kardeşlerimizin Türkçe
öğrenmesine katkı sunmak, Balkan coğrafyasının kültürünü ve tarihini daha yakından tanımaları, anlamaları için
atılacak en büyük adım. Güzel Türkçemizin yaygınlaştırılması ve doğru öğretilmesi bizim hem ülkemizde hem
de yurtdışındaki en büyük görevimiz. Dilimizin ifade zenginliğini, ince tınısını ve kelime haznesini ne kadar doğru
öğrenir, ne kadar doğru kullanırsak düşünce dünyamız da
o kadar gelişir. Kültürlerarası bir iletişim köprüsü olmasını arzu ettiğimiz Türkçe sınıfı, Bosna Hersek ve Türkiye’nin binlerce yıllık dostluğunun, kültürel ve tarihi ortak
paydalarının çoğalarak sürmesine katkıda bulunacak. İki
ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Beyoğlu’na Güney Kore Teknolojisi
Beyoğlu Belediyesi ile Güney Kore’nin Seul Büyükşehir Belediyesi arasında “Akıllı Kent Teknolojileri” işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
“Günümüzde şehirlerimiz için dijital altyapı, yol ve su altyapısı kadar önemli hale gelmiştir. Bu anlamda
Güney Kore ile iş birliği içerisinde olmayı çok arzu ediyorduk.” dedi.
‘’Beyoğlu Üstün Bir Noktaya Gelecek’’

Seul Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Joon-byeong Yoon ise, “Bilişim teknolojileri açısından başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz iyi bir noktada. Bu alanda Beyoğlu ile işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Artık genel olarak dördüncü sanayi dönemine hazırlanacak şekilde politikalarımızı belirliyoruz. Sizlerin de gerek
akıllı şeyler olsun, gerek Smart City ve akıllı çöp kutuları
hususlarına ilginiz olduğunu duyduk. Ziyaretiniz kapsamında uygulamalarımızı yeterli ölçüde anlayabilmeniz
için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyoruz ki Beyoğlu Belediyesi de kısa zamanda Seul gibi bu akıllı şehir
uygulamalarında üstün bir noktaya gelir. Buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Hedef, Vatandaşların Hayatını
Kolaylaştırmak

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
Seul’e büyük bir heyecanla geldiklerini belirterek “Seul
teknoloji konusunda çok iddialı ve dünyada çok iyi işler
yapıyor. WeGO gibi dünya çapında bir organizasyona öncülük ediyor olması da bunun bir göstergesi. Bizim hedefimiz vatandaşımıza hizmet ederken perdeleri ve kapıları
kaldırmak, hayatı daha kolay kılmak. Bunun için de öncelikli hedefimiz akıllı belediye uygulamalarını geliştirmek.
Bunun yanı sıra, biz turizm ile de ön planda olan bir ilçeyiz. 50 bin yatağımız, 19 bin esnafımız var. İlçemize gelen
turistleri ağırlamak ve onlara Beyoğlu’ndaki değerlerimizi
daha iyi ifade edebilmek için çalışıyoruz.” dedi.
Dijital Altyapı Önemli

Başkan Demircan, Bir Dizi Ziyaret
Gerçekleştirdi

Seul Akıllı Ulaşım ve Operasyon Bilgi Merkezini de ziyaret ederek Beyoğlu’ndaki çalışmalara entegre edebilecek
teknolojik yenilikler hakkında bilgi alan Başkan Demircan, daha sonra Güney Kore’nin en gözde bilişim sistemleri firması olan HANCOM’u ziyaret etti. HANCOM ile
geliştirilebilecek projeleri ve kurulabilecek işbirliklerini
görüşen Başkan Demircan, kendilerini Beyoğlu’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını aktardı.
Beyoğlu’nun kardeş belediyesi olan Seongbuk Belediye Başkanı Kim Young Bae ile de bir araya gelen Başkan Demircan,
akıllı şehircilik ve eğitim alanında yapılabilecek işbirliklerini
konuştu. Başkan Demircan, Seul Türkiye Büyükelçisi Ersin
Erçin’i de makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Demircan, “Bugün içinde bulunduğumuz dijital
çağda internet üzerinden tanıtım ve pazarlama çok daha
kıymetli hale geldi. Sanayide 4.0 dediğimiz bu süreç aynı
zamanda sivil hayatı da 4.0 mantığına taşımayı zorunlu
kıldı. Ticareti bu çağa uygun hale getirecek altyapıları geliştiremezsek esnafın, işlemlerinin dünyaya entegrasyonu
zorlaşacak. Ama teknolojik altyapıları koordine edip onları bu dijital dünyanın birer partneri haline getirirsek, o
zaman ekonomilerimiz çok daha güçlü olacaktır. Dolayısıyla bu dijital altyapının da yol ve su altyapısı gibi kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Güney Kore
ve Seul ile iş birliği içerisinde olmayı çok arzu ediyorduk.”
şeklinde konuştu.
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Hocalı Katliamı’nın 26. Yıldönümünde
Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı
Katliamı Anıtı Bağcılar’da Açıldı
Azerbaycan’da 613 kişinin öldürüldüğü Hocalı Katliamı’nın 26. yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından Bağcılar’da yapılan Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliamı Anıtı’nın açılışı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağcılar Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde yapımına 3 yıl önce başlanan Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliamı Anıtı’nın inşaatı tamamlandı. 33 dönümlük parkta çocuk oyun alanları,
pergolalar, gölet, ahşap seyir terası, çim amfi, süs havuzları, piknik alanları, kafeler, aletli jimnastik alanı, futbol
ve basketbol sahaları yanı sıra 417 araçlık 3 kat zemin altı
otopark bulunuyor. Park ve anıtın açılışı Azerbaycan’da
Ermeni kuvvetleri tarafından 613 kişinin öldürüldüğü
Hocalı Katliamı’nın 26. yıldönümünde gerçekleştirildi.
“Bu dostluk parkı bizim halklarımızı birbirine bağlayacaktır”

Açılışa yüzlerce kişi ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla katıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan açılışta sırasıyla Azerbaycan ve
Türkiye milli marşları okundu. Büyük ilgi gören açılışa
katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, “Bağcılar bizde birbirine bağlamak anlamına geliyor. Bu dostluk parkı bizim halklarımızı birbirine bağlayacaktır.” dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, “Parkın hayırlı olmasını
Rabbimden niyaz ediyorum. Böyle bir parkın ilimize kazandırılmasından dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bağcılar ilçemize yakışan güzel bir park oldu.” şeklinde konuştu.
“Ankara bizim için neyse Bakü de aynıdır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da
şunları söyledi: “Azerbaycan Türkiye’nin Asya’ya, Türkiye de Azerbaycan’ın Avrupa’ya açılan kapısı konumunda.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği
gibi ‘Azerbaycan’la sözde değil özde kardeş iki milletiz. Ankara bizim için neyse Bakü de aynıdır.’ Dolayısıyla bizim
dostluğumuz özde dostluktur. Son zamanlarda tek millet
olduğumuzu daha iyi anladık. Bu birlikteliği taçlandırmak
için kardeşliğimizin bir nişanı olarak Azerbaycan Dostluk
Parkı’nın açılışını hep beraber yapıyoruz. Bir tarihi bilinci
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canlı tutmak ve unutturmamak için önemli bir park. 33
dönüm üzerine kurulan bu park, ilçemize hayırlı olsun.”
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Büyükşehir Belediyemiz bu parkın inşaatına başladığında Azerbaycan İstanbul Başkonsolosumuz bizleri ziyaret etmişti.
Bu ziyarette bir dostluk parkı yapalım diye fikir önermişti. Daha sonra da bu parkın dostluk parkı olmasına karar
verdik. Böylesine güzel ve anlamlı bir parkı da Bağcılarımıza kazandırmış olduk. Bu eserin hayata geçmesinde
emek veren İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şahsında
herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Dünyasından Kadın Yöneticiler Bağcılar
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ni Ziyaret Etti
Türk dünyasının 7 ülkesinden gelen 16 yerel yönetici, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Kurslar ve kadınlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Moldovalı belediye başkanı,
aynı birimden kendi ülkelerine açmak istediklerini söyledi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından “Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları” programı düzenlendi.
Bu kapsamda Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Moğolistan ve Tataristan’dan 16 yerel
yönetici Bağcılar Belediyesi’ne konuk oldu.
“Kadınlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi”

Aralarında belediye başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyaretçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle buradaki kadınların bu özel gününü kutladı. Davetliler, önce kadın istihdamı, kadına yönelik çalışmalar ve
kurumunun kadınlara sunduğu hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından sınıfları
gezen heyet, kursiyerlerle aldıkları eğitimi yerinde gördü.
Konuklar, faaliyetlerin teorik ve pratik olarak incelemesini de yaptı.

“Her türlü projenizde her zaman yanınızdayız”

Heyetin ikinci adresi ise Engelliler Sarayı oldu. Atölyeleri
gezen konuklar engelli kursiyerlerle sohbet edip fotoğraf
çekildi. Gezinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı misafirleri makamında ağırladı. Heyetteki
isimlerle yakından ilgilenen Çağırıcı, ileriki dönemlerde
yapılacak projeler hakkında konuştu. Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’ni beğenen Moldova’nın Cruzesti Belediye
Başkanı Vıoleta Crudu, kendi ülkelerinde de aynı kurumdan yapmak istediklerini ifade etti. Bu konuda kendisinden
destek isteyen Crudu’ya yardım edeceğini söyleyen Çağırıcı, “Türk Dünyası’yla ilişkilerimiz çok güzel ve kuvvetli
bir şekilde ilerlemektedir. Her türlü projenizde her zaman
yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim.” dedi. Toplantıda
Kazakistan’da Ramazan faaliyetlerinin, Bosna Hersek’te de
kültür çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Engelliler, Gambiya Cumhurbaşkanı’nın Eşine
Ok Atmayı Öğretti
İstanbul’da bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatoumatta Bah Barrow, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti. Engelliler, atölyeleri dolaşarak bilgi alan
Barrow’a ok atmayı öğretti. Barrow, “Buradaki her şey özellikle engellilerle ilgilenme şekliniz beni çok etkiledi. Kendi
ülkemde de buna benzer bir yer yapmak istiyorum.” dedi.
Bir dizi temaslarda bulunmak için İstanbul’a gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un eşi Fatoumatta Bah
Barrow, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’na ziyarette
bulundu. Barrow’u Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı karşıladı.
Barrow ve beraberindeki heyet dünyada bir benzeri bulunmayan Engelliler Sarayı’nda eğitim görülen sınıfları
dolaştı. Tekstilden sanata kadar verilen kurslar hakkında bilgi alan Barrow, engellilerle fotoğraf çekildi. Girdiği
atölyede tezgah başına geçip halı dokuyan Barrow, kursiyerler tarafından kendisi için düzenlenen halk oyunları
gösterisini ve konseri çok beğendi.

“Hepinize Maşallah” diyerek milli
sporcuları tebrik etti

Paralimpik Spor Merkezi’ni de gezen Barrow, dünya şampiyonu olan Bağcılar Belediyesi engelli milli sporcularıyla
tanışma fırsatı buldu. Sporcuların başarılarını duyunca
hayranlığını gizleyemeyen Barrow, “Hepinize Maşallah”
diyerek onları tebrik etti. Barrow, Bakım Evi’ndeki minik
engellilerle yakından ilgilendi.
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Kadıköy Belediyesi Da(Ya)Nışma
Oyunu ile 12 Yıldız Şehri Unvanı
Almaya Hak Kazandı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) 2007 yılından beri her yıl Ekim
ayında Avrupa çapında kutlanıyor. Avrupa Konseyi’ne
bağlı Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
tarafından, vatandaşların yerel politika ile ilgili bilgilenmesini sağlamak, yerel politikaya katılımlarını artırmak,
yerel demokrasiyi canlandırmak, seçilmiş yetkilileri ve
vatandaşları buluşturmak, yerel demokrasiyi ve insan
haklarına saygıyı güçlendirmek amacıyla ELDW kapsamında 12 Yıldız Şehri Projesi gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirdikleri etkinlikler ile bu projeye katılan şehirler, 12
Yıldız Şehri Sertifikası almaya hak kazanıyor.
Kadıköy Belediyesi, Eylül 2017’de hizmete açılan ortak
çalışma mekânı İDEA Kadıköy’de gerçekleştirdiği Da(ya)
nışma Oyunu ile ELDW 2017’ye katılarak 12 Yıldız Şehri
unvanını almaya hak kazandı. Oyunda bir refakatçi eşliğinde dört takıma ayrılan katılımcılar İDEA Kadıköy’den
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yola çıkıp ipuçlarını takip ederek Moda’yı gezdi. Uğrama
noktalarını içeren listelerde bazı uğrama noktaları belirtilmeyerek boşluk bırakıldı ve bu kısımlarda uğranacak
noktayla alakalı bir bilmece/soru soruldu. Uğrama noktaları bitirildikten sonra gruplar İDEA Kadıköy’e geri
döndü ve kendi rotalarını açıkladı. Oyunun sonunda refakatçiler grupların davranışlarını açıkladı ve farklı yaş
gruplarının Moda’yı nasıl algıladığına dair haritalar üzerinden kısa sunumlar gerçekleştirdi.
Fransa’nın Paris kentinde 5 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen ELDW Yıllık Koordinasyon Toplantısı ve 12
Yıldız Sertifika Töreni’nde 12 Yıldız Şehri Sertifikası
Kadıköy Belediyesi katılımcılarına takdim edildi. Törene
Fransa, Portekiz, Romanya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye
olmak üzere 6 ülkeden 45 kişi katılım sağlayarak etkinliklerini tanıttı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi
Symbiocity Uluslararası Eğitim ve
İşbirliği Programına Katıldı
Mustafakemalpaşa Belediyesi, kentsel kalkınma, ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği, Konsolosluklar
vb.) hibe projeleri ile ilgili yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla çıtayı yükselterek uluslararası organizasyonların işbirliği çalışmalarına katılmaya hak kazandı. Bu kapsamda, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı
(SİDA), İsveç Belediyeler Birliği (SKL-SALAR) ve
İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD)
ortaklığıyla yürütülen, Türkiye, Sırbistan, Ukrayna
ve Makedonya’nın katılım hakkı bulunan “SymbioCity yaklaşımıyla, Yerel Demokrasiyi Güçlendirme ve
Bütüncül Kentsel Kalkınma” programına ilgili ülkeler
ve Türkiye’den yerel yönetimlerce yapılan başvurular
arasından seçilerek davet edildi. Türkiye’den katılım
hakkı kazanan 2 belediyeden biri olan Mustafakemalpaşa Belediyesinin merkez ilçe kapsamında olmayan
bir şehir olarak seçilen ilk ilçe olarak iştirak edeceği
söz konusu eğitim ve işbirliği programı önümüzdeki
18 ay boyunca devam edecektir.
Programın başlangıç toplantısı, dünyadan 8 belediyenin temsilcilerinin katılımıyla 29 Ocak-1 Şubat
2018 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad
şehrinde düzenlendi. Programa İsveç delegasyonunun yanı sıra, Makedonya’nın Ohri kenti, Sırbistan’ın

Belgrad merkez ilçesi Starigrad ile Krusevaç ve Nish
kentleri, Ukrayna’nın Lviv ve Khmelnytsky kentleri
katılıyor.
Programın amacı, şehirlerin kentsel kalkınma süreçlerinde yaşanan zorlukların fırsata çevrilerek mekansal, çevresel, sosyo-kültürel, ekonomik, kentsel
sistemlerin bütünleştirilmesi ve kentsel sürdürülebilirliğin kurumsal boyutları ile kent kalkınmasının
sağlanmasıdır.
Brezilya Curitiba Belediye Başkanı Jamie Lerner’in
“Şehir bir sorun değil, çözümdür.” şeklinde ifade ettiği üzere, farklı kent sistemleri arasındaki potansiyel
sinerjiyi göz önünde bulundurarak, şehrin doğal kaynaklarını kurtararak aynı zamanda daha az maliyet
ile kentin geleceğine dair bir vizyon oluşturma amacı
güdülüyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışma grubu da Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ın rehberliğinde “Tüm
paydaşlarla birlikte farklı kültürel ve etnik grupların
katılımı ile sürdürülebilir kalkınmış bir kentsel alan
oluşturulması” projesi ile 18 ay süre ile İsveç ve gelişmekte olan ülkelerde geniş bir deneyime dayanmış
olan SymbioCity kentsel kalkınma eğitim ve iş birliği
programına dahil olacak.
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Sancaktepe Belediyesi Kırgız
Belediyelerle Bir Araya Geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) tarafından, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bolu
Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde düzenlenen,
“Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve
Tecrübe Paylaşımı Programı”, 19-25
Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul ve Bolu’da gerçekleştirilen sunum
ve saha gezileri ile tamamlandı.

nı Rakhman Atadzhanov ve Nookat
Belediye Başkanı Zhoomart Nurdinov katıldı.

Programa, Batken Belediye Başkanı
Mamyrzhan Rakhımov, Kızıl-Kıya
Belediye Başkanı Ermekbai Topchubaev, Toktogul Belediye Başkanı
Marat Kalmurzaev, Karakol Belediye
Başkanı Danııar Arpachiev, Balıkçı
Belediye Başkanı Almaz Mambetov,
Talas Belediye Başkanı Aidarbek
Dzhuzupbekov, Tokmok Belediye
Başkanı Zhyrgalbek Shamyraliev,
Kadamjay Belediye Başkanı Bakytbek Begaiev, Uzgen Belediye Başka-

Programın dördüncü günü Sancaktepe Belediyesi ziyaret edildi. Heyet
burada Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem’le bir araya geldi. Ziyarette, iki ülke belediyelerinin çalışmalarındaki benzerlik ve farklılıklar
üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.
Görüşmede ayrıca Sancaktepe Belediyesi ile Balıkçı Belediyesinin Kardeş
Şehir olması hususunda mutabakat
sağlandı ve “Kardeş Şehir Protokolü”
imzalandı. Daha sonra “Kentsel Dö-
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Şahinbey ve Tokmok Belediyeleri Kardeş Şehir Oldu

Aynı gün heyet, TDBB’yi de ziyaret etti ve TDBB Yürütme Kurulu
üyeleri ile bir araya gelerek fikir alış
verişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Şahinbey Belediyesi ile Kırgızistan’ın Tokmok Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir Protokolü’ imza
töreni gerçekleştirildi.

nüşüm Projeleri” konulu sunum dinlendi ve saha gezisi yapıldı.
Programın beşinci günü Bolu ayağında ise, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu eşliğinde
heyet, Bolu Belediyesinin İç mekân
bitki üretim ve bakım seralarını gezdi. Heyete ayrıca, Bolu Abant Gölü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı tanıtım merkezinde
‘milli parkların yönetimi ve sürdürülebilirliği’ konulu sunum yapıldı.
Talas Belediye Başkanı Aidarbek Dzhuzupbekov da heyeti adına program
için teşekkür ederek “Türkiye’nin gelişmesini yakından takip ediyoruz. İki
yıl önce Türkiye’ye gelmiştim. Ama
bugün görüyorum ki Türkiye gelişmeye devam etmiş. Biz Türkiye’nin
dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olmasını istiyor ve destekliyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından
kapanış yemeği ve heyet üyelerine
katılım sertifikalarının takdimi ile
program tamamlandı.

Üsküdar Belediyesi Horizon 2020 Toplum
için Şehirler Projesi
Üsküdar Belediyesinin yer aldığı Cities-4-People Projesi,
Ufuk 2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programı Akıllı, Yeşil
ve Entegre Ulaşım çağrısı kapsamında sunulmuştu. 2017
yılı Haziran ayında başlayan proje 3 yıl sürerek 2020 yılı
Mayıs ayında sona erecek. Proje konsorsiyumunda Danimarka, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Belçika ve Hollanda’dan araştırma merkezleri, üniversiteler ve kamu kurumları olmak üzere
toplamda 13 kurum yer alıyor. Türkiye’yi temsilen faaliyetleri Üsküdar Belediyesi ve proje ortağı olan İstanbul
Üniversitesi yürütüyor.

devam edilecek. Bir araştırma projesi olması nedeniyle
mümkün olduğunca geniş veri toplayarak verinin analiz
edilmesi ve muhtemel çözüm önerilerinin sunulması ile
proje tamamlanacak.
Projenin tüm faaliyetleri eş zamanlı olarak 5 pilot bölgede
aynı yöntemle uygulanıyor. Böylece proje raporları ortak rapor hâlinde yayınlanıyor. Projenin internet sitesine
www.cities4people.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

Cities-4-People Projesi beş Avrupa şehrinde (Oxfordshire,
Altona/Hamburg, Üsküdar/İstanbul, Budapeşte ve Trikala) Toplum Odaklı Ulaşım ve Hareketlilik (POTM) çözümleri oluşturmayı amaçlayan bir araştırma ve inovasyon
projesi. Proje ile Üsküdar ilçesinde ulaşım ve hareketlilik
konusunda yaşanan sorunlara toplumun katılımı ile yenilikçi çözümler üretmek amaçlanıyor. Projenin öncelikleri
Üsküdar hareketlilik ekosistemine dâhil olan vatandaşlara
ulaşmak için yeni yöntemler geliştirmek, vatandaşın hareketlilik konusundaki ihtiyaçlarını ve tercihlerini doğru
saptamak ve uygulanacak potansiyel çözümlerin etkisini
ölçmek. Bu kapsamda sosyal inovasyon, yaratıcı çalışma
teknikleri, grup çalışma teknikleri, kamusal inovasyon ve
açık inovasyon yöntemlerinin kullanılması planlanıyor.
Proje Amsterdam’da gerçekleşen açılış toplantısı ile faaliyetlerine başlayarak beş adet çalıştay ile ilk dönemini
tamamladı. STK’ların, muhtarların, ulaşım yetkililerinin
ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda, Üsküdar’ın öncelikli ulaşım ve hareketlilik sorunları
katılımcılar tarafından tespit edilerek çözüm önerileri
sunuldu. Proje faaliyetlerine, vatandaşın hareketlilik konusunda sorunlarının veya çözüm önerilerinin paylaşılacağı ve değerlendirileceği bir merkezin kurulması ile
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Guangzhou
Ödülü

Çin’in Guangzhou şehri, yerel yönetimleri 2018 Yılı 4. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü’ne katılmaya
(Guangzhou Ödülü) davet ediyor. Ödül
başvuruları, şehir yönetiminde yenilikçi
girişimleri bulunan ve ödül başvurusu
ile ilgilenen yerel yönetimlere ve belediyelere açık.
Guangzhou Ödülü; Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı
(UCLG), Dünya Büyük Metropol Şehirler Birliği (Metropolis) ve Guangzhou
şehri tarafından destekleniyor. Ödül,
şehirler ve bölgelerde sosyal, ekonomik
ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik yeniliklerin tanınması
ve böylelikle bu şehir ve bölgelerdeki
vatandaşların yaşam kalitesi ve refahının yükseltilmesini amaçlıyor.
Ödül:
İki yılda bir düzenlenen Guangzhou
Ödülü kapsamında 2018 yılında kazanan
5 şehre 20,000 $ (Amerikan doları) nakit
para ödülünün yanı sıra, ödül kupası ve
hatıra sertifikası verilecek. Kazanan şehirler ödül töreninde ilan edilecek.
Ödül başvuru kaydı için son tarih: 31
Mayıs 2018
Ödül resmi internet sitesi: www.guangzhouaward.orgb
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AJANDA
Billboa 2018
EŞİTLİK,
ÇEŞİTLİLİK
VE İÇERME
KONFERANSI

Dokuzuncu
Uluslararası
Hareketlilik
İçin Şehirler
Kongresi

11-13 Haziran 2018
Billboa
İSPANYA

17-19 Haziran 2018
Stuttgart
ALMANYA

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi
(CEMR) tarafından düzenlenen Billboa
2018 Eşitlik, Çeşitlilik ve İçerme Konferansı 11-13 Haziran 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Billboa şehrinde gerçekleştiriliyor.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.
cemrbilbao2018.eu adresi üzerinden
erişim sağlayabilirsiniz.
Etkinlik programı için: www.cemrbilbao2018.eu/index.php/en/home/programme-en-2

Dokuzuncu Uluslararası Hareketlilik
İçin Şehirler Kongresi “Yeni Hareketlilik ve Şehirlerin Dönüşümü” başlığıyla 17-19 Haziran 2018 tarihinde
Almanya’nın Stuttgart Belediyesinde
gerçekleştirilecek.
250’nin üzerinde karar alıcı, profesyoneller ve 30’un üzerinde ülkeden katılımın olacağı etkinlikte hareketlilik
trendleri ve şehirlerde yaşanabilir kamusal alanlar yaratılması noktasındaki
etkisi ele alınacak.
Etkinliğe katılım ücretsiz ve program boyunca İngilizce, İspanyolca ve Almanca
dillerinde simültane tercüme yapılacak.
Kayıt ve etkinlik hakkında detaylı bilgiye
www.cities-for-mobility.net adresinden
erişim sağlayabilirsiniz.

