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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
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üçüncü 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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Almanya’daki Gönül Sofrasından
Dünyaya Barış Mesajı Verdiler
Almanya’da Bağcılar Belediyesi’nin Hamm Büyükşehir Belediyesi’yle düzenlediği ve farklı dinden insanların bir araya geldiği iftar sofrasından dünyaya barış mesajı verildi. İsrail’in Kudüs’teki yaptığı zulmü kınayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğer yeryüzünde insanlar birbirlerine karşı
saygı, sevgi ve hoşgörülü davranmış olsalar, inanın dünya herkese yetecek kadar geniştir.” dedi.
Bağcılar Belediyesi ve Almanya’nın
Hamm Büyükşehir Belediyesi her
yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında
da Almanya’da gönül sofrası kurdu.
İftar programında konuşma yapan
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, barış ve kardeşlik mesajları içeren bir konuşma yaptı. Çağırıcı, “Gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk
duyduğumu ifade ediyorum. Ancak
İslam alemi olarak özlemle beklediğimiz merhametin ve kardeşliğin
had safhaya ulaştığı Ramazan ayında Filistin’de yaşanan olayları bir
kez daha kınadığımı özellikle ifade
etmek istiyorum. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Kaldı ki hiçbir dinde
insan öldürmek mazur görülmediği
ve müsaade edilmediği halde İsrail’in
yapmış olduğu bu vahşeti dünyadaki insanların seyrediyor olması da
insanlık adına büyük üzüntü verici.
Bu konudaki inançlara olan saygısı
ve insanlığa olan sevgisinden dolayı
Sayın Petermann’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah insanı rızkıyla
yaratmıştır. Eğer yeryüzünde insan-

lar birbirlerine karşı saygı, sevgi ve
hoşgörülü davranmış olsalar, inanın
dünya herkese yetecek kadar geniştir.” dedi. Çağırıcı, Hamm Büyükşehir’le birçok proje yaptıklarını belirterek dostluklarının gelecek nesillere
yayılması temennisinde bulundu.
“Biz bunu alkışlıyor ve
örnek alıyoruz”

Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı
Thomas Petermann ise mültecilere
değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Nüfusunun yüzde 13’ü Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve
Müslüman Türklerin en çok yaşadığı
şehirdir. Kardeş şehir olan Bağcılar’la
çok güzel ortak projeler yapıyoruz.
Özellikle mülteciler hususunda çok
iyi tecrübe paylaşımı yaptık. Hamm
Belediyesi olarak, 3 bin 500 mülteciyi
nasıl barındırırız, diye düşünürken
Bağcılar 55 bin civarında mülteciye
ev sahipliği yapıyor ve herhangi bir
kriz de yaşamıyorlar. Biz bunu alkışlıyor ve örnek almaya çalışıyoruz.
Bu amaçla geçtiğimiz Nisan ayında
siyasetçiler, akademisyenler ve bir-

çok ülkeden yerel yöneticiler Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı
‘Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu’nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konuştuk hem çözüm yolu
aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye
Cumhuriyeti olmadan Avrupa’daki
göçmen soruna çözüm bulunamaz.”
Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de
“Bizim medeniyetimizde sofralarımızı sadece ailelerimizle değil, tüm
komşu ve dinlerin temsilcileriyle
paylaşırız. Çünkü Ramazanın ruhunda paylaşma, bereket ve dayanışma
var” şeklinde konuştu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açan davetliler, yemek sonrasında barış, huzur
ve kardeşlik için dua etti. İftar programının ardından Bağcılar Belediyesi
tarafından Hamm şehrinde yaşayan
Türk vatandaşlarla sahur programı
yapıldı. Yunus Emre Camii Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleşen programda
Bağcılar Belediye Başkanı, hemşehrileriyle dertleşip onların sıkıntılarını
dinledi. Programa Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, Fas
Krallığının Düsseldorf Başkonsolosluğu çalışanları, Hamm Uyum Meclis
Başkanı İsmail Erkul, Eyalet Milletvekili Marc Herter, kilise ve din kuruluşları temsilcileri, büyükşehir ilçe
ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

3

Amerikalılar Kentsel Dönüşüm Konusunda Bilgilendirildi
Bağcılar, Türkiye’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Dünya Bankası’nın Ankara ofisinden ve Amerika’daki
Kentsel Kalkınma bölümünden temsilcileri ağırladı. Uluslararası heyet, yetkililerden Bağcılar Belediyesi’nin kentsel dönüşüm faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bütçenin kullanımı, finans yönetimi,
bilgi işlem ve afet risk yönetimi başta
olmak üzere yerel yönetimde örnek
uygulamalarıyla dikkat çeken Bağcılar Belediyesi Amerikalıları ağırladı.

Dünya Bankası’nın Ankara ofisinden
ve Amerika’daki Kentsel Kalkınma
bölümünden temsilciler Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Ekip içinde Takım
Lideri/Kıdemli Kentsel Kalkınma Uzmanı Joanna Masic, Kıdemli Kentsel
Kalkınma Uzmanı Valerie Joy Santos,
Kıdemli Kentsel Kalkınma Uzmanı
Ashna Mathema, Kentsel Kalkınma
Uzmanı Ahmet Kindap, Afet Risk
Yönetimi Uzmanı Ayşe Erkan ve danışman Işıl Erol hazır bulundu. Heyet

Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ali Aydın ile birim müdürleri tarafından konuk edildi.
“Kentsel dönüşümde
önemli adımlar atıyoruz”

Ziyaretçi heyete ISMEP (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi) kapsamında pilot belediye olarak ilçede yapılan çalışmalar
ve halkın yüzde yüz katılımı ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları
hakkında bilgiler verildi.

Kermeste Toplanan Yardımlar Bangladeş ve
Kenyalılara Hayat Oldu
Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından hayırseverlerin de desteği ile
Bangladeş ve Kenya için yardım kermesi düzenlendi. Cam eşyadan yöresel
yemeklere kadar çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermesten elde edilen
gelirler su sıkıntısı yaşanan Bangladeş
ve Kenyalılara hayat oldu.
Dünyada kuraklık nedeniyle susuzluk
çeken insanlara yardım amacıyla Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından hayırseverlerin de desteği ile “Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat” projesi
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hayata geçirildi. İlçe sakinleri ve hayırseverlerin destek verdiği proje kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açılan
kermeste kıyafet, cam eşya, yöresel yemekler ve elişi ürünler satışa sunuldu.
“Binlerce insan
susuzluktan kurtuldu”

İki hafta süren ve yoğun ilgi gören
kermeste satılan malzemelerden 17
bin TL gelir elde edildi. Toplanan
para belirlenen bölgelerde su kuyuları açmaları için Sadakataşı Derneği’ne

teslim edildi. Dernek yetkililerinin 9
ay süren çalışmaları neticesinde Güney Asya’da Bangladeş’te Afrika’da ise
Kenya’da birer su kuyusu açıldı. Daha
önce de birçok bölgede su kuyusu açtıklarını söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Dünyanın
birçok yerinde su sıkıntısı yaşanıyor.
Biz de ecdadımızdan aldığımız sorumlulukla insanlık adına buralara yardım
elimizi uzatıyoruz. Hizmete sunduğumuz kuyular sayesinde binlerce insan
susuzluktan kurtuldu.” dedi.

Beykoz Belediyesi Kardeş Şehirler 10. Yıl
Gala Gecesi
Beykoz Belediyesinin kardeş şehir ilişkisi kurduğu Mohaç (Macaristan), Mülheim an der Ruhr (Almanya), Prizren (Kosova) ve İskele (KKTC) ile kardeş şehir ilişkilerinin 10. yılı münasebetiyle 23 Nisan 2018
günü Hidiv Kasrı’nda bir gala gecesi etkinliği düzenlendi.
cısı Magarate Wietelmann, Srebrenica Belediye Başkan
Yardımcısı Nermin Alivukoviç, Beykoz Belediyesi Başkan
Yardımcıları ve kardeş şehirlerden gelen heyetler katıldı.
Gala gecesi etkinliğinde “dünden bugüne Beykoz Belediyesinin kardeş şehir ilişkileri”ni anlatan kısa bir film gösterisinin ardından, kardeş şehirlerin temsilcileri söz alarak
günün anlam ve önemine binaen konuşmalarda bulundu.
Gecenin sonunda kardeş şehir temsilcileri ile “Kardeş Şehir Protokolü” yeniden imzalanırken, heyetlere camdan
dostluk sembolü hediyesi takdim edilmiştir.

Hidiv Kasrı’nda gerçekleştirilen geceye Beykoz Belediye
Başkanı Yücel Çelikbilek, Mohaç Belediye Başkanı Jozsef
Szeko, KKTC İskele Belediye Başkanını temsilen meclis
üyesi Sefa KURUKAFA, Prizren Belediye Başkanı Mytaher
Haskuka, Mülheim an der Ruhr Belediye Başkan Yardım-

Gala gecesinde ayrıca, Mohaç Belediyesi ile 10. yıl ilişkilerinin anısına hazırlanan “Mohaç Hatıra Kitabı”nın tanıtımı yapıldı ve kitap misafirlere hediye edildi. Mohaç’ta
yer alan “Beykoz-Mohaç Türk-Macar Dostluk Derneği”
üyelerinden Nagy KALMAN, Erika HANCZ ve Tamas
SCHNELL’in katkılarıyla hayata geçirilen kitap Türkçe ve
Macarca olarak basıldı.

Beykoz Belediyesi St. John’s
Festivaline Katıldı
Beykoz Belediyesinin kardeş şehirlerinden Mohaç’ta her yıl Mayıs ayında
geleneksel olarak kutlanan St. John’s
Festivali’ne bu yıl Beykoz Belediyesi,
meclis üyelerinden oluşan üç kişilik bir
heyetle (Emin YAVUZ, İskender ÖZ ve
Ahmet SOYLU) katılım sağladı.
St. John (orijinal adıyla Nepomuki Szent János)
Mohaç şehrinin azizlerinden biridir ve heykeli
Tuna nehrinin yanındadır. Bu festivalde aziz
heykeli şehir boyunca taşınır ve kutsanır. Daha
sonra Tuna’nın sularıyla yıkanıp yerine konur.
Akşam olduğunda da yerel halktan balıkçılar,
değirmenciler ve çiftçiler Tuna nehrine açılarak bereketli bir dönem geçirmeleri için fenerlerini nehre bırakırlar.
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9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat
Diyalogları Festivali Başladı
Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen 9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları
Festivali başladı. Taksim Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Brezilya’nın
ünlü sanatçılarından Kleiton ile Kledir and Vitor Ramil’in katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduğu açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ve Fas Başkonsolosu Mhammed Ifriquine’nin
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Tunus’tan Romanya’ya, Endonezya’dan Makedonya’ya kadar 8 ülkeden
çok sayıda sanatçıyı Beyoğlu’nda bir araya getiren festival 13 Mayıs 2018 tarihine kadar farklı kültürlere ait
konserler ve dans gösterileri ile devam etti.
“Bizim ülkemizin tamamı bir
kervansaraydır”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun bir kervansaray olduğunu belirterek “Beyoğlu
bir kervansaray. Aslında bizim ülkemizin tamamı bir
kervansaray. Onun için farklı diller, farklı dinler ve
farklı kültürler var. Tarihin bütün dönemlerinde burada her medeniyet var olmuştur. Her medeniyet burada
var olmaya çalışmıştır. Çünkü burası dünyanın köprüsü. Bu topraklar herkesin aşk ile baktığı, sahip olmak
istediği, etkin olmak istediği topraklardır. Zaten gücümüz de buradan geliyor.” dedi.
“Bu sahnede herkese fırsat vereceğiz”

Başkan Demircan, “Beyoğlu’nu anlatırken ne diyoruz;
farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı kültürlerin olduğu bir yer. Şehrin ruhu nedir, şehri meydana getiren nedir? Binalar, yollar ama en önemlisi insanlardır.
Eğer insanlar farklıysa, her dilden, her dinden, her kültürden insan varsa o zaman şehrin ruhu vardır. Eğer
Beyoğlu’nun ruhu farklılıklarında ise bunu yakalamak,
buna sıkı sıkı sarılmak ve tüm insanları kucaklamak
gerekiyor. Onun için Taksim’in orta noktasındaki bu
sahnede hem Anadolu medeniyetlerini anlatacağız
hem de herkese fırsat vereceğiz.” şeklinde konuştu.

6

“Sizlerle birlikte
olmaktan çok mutluyum”

Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ise, “Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Brezilya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki Dostluk ve Ticaret
Antlaşması’nın imzalanışının 160’ıncı yılı olan 2018
yılındayız. Bu anlaşma Brezilya ile Türkiye arasındaki
diplomatik ilişkilerin resmi başlangıcıdır. Bu tür kültürel etkinlikler aramızdaki bağın güçlendirilmesi için
harika fırsatlar sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

‘İki Ülke Bir Kamera’ Sergisi Taksim
Meydanı’nda Görücüye Çıktı

Beyoğlu Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Macaristan’ın
Peç Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen “2 Nations 1 Camera
(2 Ülke 1 Kamera)” projesi ile iki tarihi şehrin güzellikleri
aynı sergide buluştu. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan
dostluk ve kardeşliğin yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi de
koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan proje
kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Peç şehirlerinin tarihi ve turistik bölgelerini fotoğrafladı. “İki Ülke
Bir Kamera” fotoğraf sergisinde bir araya getirilen fotoğraflar
Macaristan’ın Peç şehrinden sonra Taksim Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Büyük beğeni toplayan serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Peç
Belediye Başkanı Pava Zsolt, Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs
Hendrich’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Beyoğlu ile Peç şehrinin bir ilişkisi var

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu Belediyesi ile Peç
şehrinin bir ilişkisi var. 2010 Avrupa kültür başkenti İstanbul

olduktan sonra Peç’in de bu süreçleri vardı. Dolayısıyla birbirimizle yakınlaştık. Ben bir Beyoğlulu, bir Kasımpaşalı olarak,
Peç’deki Kasımpaşa Camii’nin önünde çektirdiğim fotoğraftan çok etkilendim. Bugün kardeşlik anlaşması imzaladık. Ve
iki şehri tanıtan fotoğraf sergisini de Taksim Meydanı’nda
kurduğumuz sergi ünitelerinde ilk defa yapmış olduk.” dedi.
“Peç’in İstanbul’da tanıtılması çok sevindirici”
Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt,” Diğer Macar şehirlerine
göre daha fazla Osmanlı Türk mirasına sahip ve böylesine
güçlü bir mirasa sahip olan Peç’in burada İstanbul’da tanıtılması ve böylesine güzel bir imkan bulmuş olmamız gerçekten
çok sevindirici.” ifadelerini kullandı.
“Fotoğrafçılarımız bu eserleri
yürekleriyle hazırladı”
Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss de,” Sergiyi gezenler fotoğraflara dikkatlice baktıklarında, fotoğrafçılarımızın bu eserleri sadece kameralarıyla değil, bunları yürekleriyle
hazırladıklarını fark edeceklerdir.” şeklinde konuştu.
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Beyoğlu ile Pec arasında Kardeş Şehir
Anlaşması İmzalandı
Beyoğlu Belediyesi ile Macaristan’ın Pec şehri arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. İmza töreninde
konuşan Başkan Demircan, “Birçok kardeş şehir anlaşması yaptık ama bana en çok heyecan verenlerden birisi
de Pec şehri oldu. Çünkü Pec’te kendimizi Beyoğlu’nda hissediyoruz. Oradaki tarih ve kardeşlik bu duyguyu
bize hissettiriyor.” dedi.
Beyoğlu kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. 2008 yılında işbirliği anlaşması imzaladığı Macaristan’ın Pec şehri ile kardeş şehir
anlaşması imzalayan Beyoğlu Belediyesi, kardeş şehir sayısını 30’a
yükseltti. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen imza
törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Macaristan
Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve
Macaristan İstanbul Başkonsolosu
Balázs Hendrich katıldı.

Bu anlaşmaya imza atıyor
olmaktan büyük bir
memnuniyet duyuyorum

Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, “Beyoğlu Belediyesi ile bu anlaşmaya imza atıyor
olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İşbirliği bağlamında katkısı olan
paydaşlarımıza çok teşekkür ederim.
Gerçekten herkesin içgüdüm içerisinde
çok büyük bir projeye imza attığını düşünüyorum. Bu anlaşmanın ilişkilerimizi
pekiştirmek bağlamında ileriye dönük
olarak çok büyük faydalar sağlayacağını
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bolu’nun Yedinci Kardeş Şehri Zivinice Oldu
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç arasında kardeş
şehir protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Yılmaz, “Bosna Hersek’e gittiğinizde kendinizi Türkiye
içinde herhangi bir ile gitmiş gibi hissedersiniz çünkü oradaki insan yapısı tamamen bizimle özdeş.” dedi.
Bolu’nun 7’inci kardeş şehri olan Bosna Hersek’in
Zivinice şehri ile yapılan protokol imza törenine,
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Zivinice
Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri
Solak, Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri ile Bolu Belediyesi ve Zivinice Belediyesi daire müdürleri katıldı.
“Bizi çok seviyorlar”
Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan bağlarını devam
ettirdiğini belirten Başkan Yılmaz, “Bosna bizim tarafımızdan bakıldığında çok özel bir yer. Hatta İstanbul bile daha fethedilmeden önce Kosova Savaşı
yapılmış ve o bölgeler alınmış. Bizim Osmanlı ile
olan bağımız Cumhuriyet’ten sonra biraz kopmuş
gibi görünse de Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan
bağları, gelenek ve görenekleri halen daha devam
etmektedir. Ayrıca bizim onları sevdiğimizden daha
çok bizi seviyorlar diyebilirim.” dedi.
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“Bolu çok güzel bir şehir”

Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç ise, protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bundan
duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu anlatamam. Dört
gündür Bolu’dayız ve Bolu gerçekten çok güzel bir şehir.
Başkanımız çok başarılı ve çalışkan bir başkan. Bolu’nun insanları da çok misafirperver ve sıcakkanlı, biz burada çok
güzel ağırlandık. Ben sizleri de Zivinice’ye bekliyorum ve bu
kardeşliğin hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kardeş Şehir Mutki Bolu’daydı
Bolu Belediyesi’nin kardeş şehir olarak ilan ettiği Bitlis
Mutki’den 50 öğrenci Bolu’ya geldi. Yaptıkları ziyaretten
çok memnun olduklarını ifade eden öğretmen ve öğrenciler; Seben, Mudurnu, Gölcük ve Abant’ın yanı sıra Bolu
merkezde de gezi ve ziyarette bulundular. Öğrencilerle bir
araya gelen Başkan Yılmaz “Sizler bizim için değerlisiniz,
önemlisiniz. Öğretmenlerinize ve sizlere önem veriyoruz.
İyi eğitim alın, ilerde bu makamlarda sizler olacaksınız.
Kendinizi ve ülkemizi sevin. Ne zaman Bolu’ya gelirseniz

bizim misafirimizsiniz, bize emanetsiniz.” diyerek ekibe
kendi hayatından da örnekler verdi. Yemeğin ardından ayrılan ekibe Bolu ile ilgili kitaplar ve yayınlar hediye edildi.

Uluslararası Köroğlu Parkı’nda
Çalışmalar Tam Gaz!
16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’nda yapımına başlanılan
müze ve kaide binasının kaba inşaatı tamamlandı. Üzerine
yerleştirilecek dev Köroğlu heykeli ile 70 metre yüksekliğe
ulaşacak olan kaide ve müze binasının Eylül ayında hizme-

te girmesi planlanıyor. Köroğlu kültürüne sahip çıkmak
ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Alpağut Mahallesi
sınırları içinde inşaatına başlanılan ve tüm Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarına ait alanların olacağı
parkta, müze, amfi tiyatro ve at gezinti alanı da bulunacak.
Heykelin parçaları yola çıktı

Kazak mimar Yedil Tussibbekov ile heykeltıraş Murat
Mansurov imzalı dev Köroğlu heykelinin parçalarından
yıldız ve topuz Kazakistan’dan tırlarla yola çıktı. 40 ton
ağırlığında ve 30 metre yükseklikteki heykelin, bu yıl Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Köroğlu Festivali’nden önce yerine konulması ve festivalde kaide ve müze
binasının açılışının yapılması planlanıyor.

Bisiklet ve Doğa Tutkunları Köroğlu için
Buluşuyor!
Bolu’da 18-20 Ağustos tarihleri arasında Bolu Valiliği ile
Bolu Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan “Marka
Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali” için artık geri sayım başladı. Festival etkinlikleri kapsamında,
12 Ağustos Cumartesi günü bir bisiklet turu düzenlenecek. Bisiklet tutkunları, “Köroğlu Bisiklet Turu” için
saat 09.00’de Atatürk Orman Parkı’ndaki Bolu Beledi-

yesi Bisiklet Koordinasyon Merkezi önünde buluşacak.
Ardından Türk dünyasının ortak kahramanı; yiğitlik ve
adaletin sembolü Köroğlu’nun adını taşıyan etkinlikte,
Gölcük ve Abant Tabiat Parkı’nda Köroğlu için birlikte
pedal çevirecekler. Köroğlu Bisiklet Turu, İzzet Baysal
Caddesi’nde akşam 20.00’de gerçekleşecek cadde turu ile
son bulacak.
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47 Ülkenin Temsilcileri
Büyükçekmece’de Toplandı
Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İzleme Komitesi, Büyükçekmece’de toplandı.
Toplantıda üye ülkeler için düzenlenen yerel demokrasi raporları ile yerel ve bölgesel seçimlerin gözlem
raporları görüşüldü.
47 üye devletten oluşan, 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi ve 800 milyonun üzerinde nüfusu temsil
eden, 636 yerel politikacının yer aldığı Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesinin 120 delegesi, 24 Haziran seçimleri sonrasında
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde toplandı.
Komite Başkanı Leendert Verbeek, Kongre Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Büro Başkanı Anders Knape,
Kongre Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Yönetimler Büro
Başkanı Gunn-Marit Helgesen, Kongre Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Kongre Genel Sekreteri Andreas
Kieffer ve Kongre Direktörü Jean Philippe Bozouls’un
katılımıyla başlayan toplantıda, 2001 yılından bu yana
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli Delegasyonu üyesi olarak ülkemizi
temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, açılış konuşmasını yaptı.
Türkiye’de yerel demokrasinin tarihi
hakkında bilgi verdi

Türkiye’de yerel demokrasinin ve modern anlamda belediyeciliğin 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da başladığını ve Cumhuriyetin kurulmasından itibaren yerel demokrasimizin zenginleştirilmesi
için Fransa kanunlarının örnek alındığını belirten Başkan
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Akgün şöyle konuştu; “1930 yılında Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yeni modern Avrupa standartlarındaki belediyeciliğe geçilmiştir
ve yerel demokrasi bugünkü şekliyle uygulanmaya başlamıştır. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik şartını Türkiye
21 Kasım 1988 tarihinde imzalayan ülkelerden biridir.
1992 tarihinde onaylanmış olan yerel yönetimler özerklik
şartı kararımız, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunun
çıkarttığı kanunla 1993‘ten itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu da Büyükçekmece’de ve Türkiye’de yerel demokrasinin Avrupa standartlarına yakın yürütüldüğünün
bir işaretidir. Kongremiz İzleme Komitesi’nin şehrim
Büyükçekmece’de toplanmasını sağlayan Sayın Başkana
ve Sayın Komite Başkanımızın şahsında Kongre Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma, siz kıymetli
komite üyelerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizleri
şehrimde ağırlamaktan, sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.”
Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi’nin gündemine geçildi. 35. Genel Kurul öncesi
gerçekleştirilen son İzleme Komite Toplantısı 2 oturum
halinde gerçekleşti. Komite üyeleri İstanbul’un tarihi ve
turistik mekanlarını ziyaret ederek Türk kültürü hakkında bilgiler edindi.

Kardeş Şehir Kreuzberg’den Kadıköy
Çevre Festivali’ne Anlamlı Ziyaret
Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Doğaya Emek Ver” temalı Çevre Festivali’ne,
Kadıköy Belediyesi’nin kardeş kenti Almanya Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi’nden temsilciler katıldı.
FRİEDRİCHSHAİN-KREUZBERG
BELEDİYESİNDEN FESTİVAL ZİYARETİ

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Kadıköy Çevre Festivali’ni Almanya’nın
Friedrichshain-Kreuzberg kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler, eşi Fatma
Mildner-Spindler ve danışmanı Tanja Podubin ziyaret etti. Kadıköy Belediyesi’nin atık yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar ve Avrupa Birliği fonları kapsamında gerçekleştirilen “Kadıköy Belediyesi
Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Planı” projesi
hakkında bilgi alan Mildner-Spindler, Kadıköy Belediyesi’yle daha fazla ortak proje yapmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Festival alanında
yer alan stantları gezen Knut Mildner-Spindler,
Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi’nin üretilmesine destek verdiği “organik, ekolojik ve adil ticaret
ürünü” olarak adlandırılan ürünler hakkında bilgi
verdi. Mildner-Spindler festival ziyaretçilerine çeşitli reçeller, soslar ve kahvelerden oluşan adil ticaret ürünlerinden ikram etti.
Kadıköy Belediyesi’nin birimlerine
ziyaret

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği yenilikçi
ve yaratıcı projeler üzerine görüşmelerin yapıldığı ziyarette, daha fazla ortak proje geliştirilmesinin önemi vurgulanarak kardeş şehirler arasında
yapılabilecek projeler tartışıldı. Mildner-Spindler
ve beraberindeki heyet Kadıköy Belediyesi’nin sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri alanında hizmete
açtığı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, 19 Mayıs
Sosyal Yaşam Evi, Çocuk Ağız-Diş Sağlığı Merkezi ve Alzheimer Merkezi’ni; kültür sanat alanında
hizmet veren Yeldeğirmeni Sanat, Karikatür Evi,
Gençlik Sanat Merkezi; sosyal inovasyon alanında
hizmete giren İdea Kadıköy ve Tasarım Atölyesi
Kadıköy’ü de gezdi. Kadıköy Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğe verdiği önemi vurgulayan Mildner-Spindler, tarihi eserlerin korunmasına yönelik
çabalardan ötürü Kadıköy Belediyesi’ni tebrik etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Çevre Festivali’ne de katılmak ve ortak projeler gerçekleştirmek üzere temasta kalmayı istediklerini belirtti.

11

Filistin Belediyelerine İSKİ Desteği
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türkiye’nin siyasi, kültürel ve dini bağının bulunduğu Filistin’e kurumsal manada destek vermek amacıyla Filistin yerel yönetimlerinden çok değerli isimleri, su ve atık su yönetimi
konusunda teknik bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere İstanbul’da ağırladı.
İSKİ, UCLG-MEWA, Pendik Belediyesi ve TBB’nin ortaklaşa düzenlediği
Teknik Eğitim ve Bilgi Deneyim Paylaşım Programı, Filistin Su İdaresi ve
Filistin Belediyelerinden yönetici, belediye başkanı ve teknik personelden
oluşan 23 kişilik heyetin katılımıyla;
teknik eğitim, inceleme, tarihi ve kültürel gezilerden oluşan zengin içeriğiyle 1-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.
Heyete; İSKİ’de Genel ve Kuyu SCADA Sistemi Uygulamaları, Su Kayıp
ve Kaçaklarıyla Mücadele Yöntemleri, Akıllı Şebeke Uygulamaları, Atık-
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su Arıtma Tesislerinin İşletimi ve
Yönetimi, İçme Suyu ve Atık Su Şebeke Hatlarının Bakımı-Onarımı-Arıza Giderimi konularında teknik
eğitim verildi. Ayrıca katılımcılarla
Filistin Bölgesi’nde su kalitesini artırmaya yönelik proje fikirleri tartışıldı.
Enerji optimizasyonunun sağlanması
ve atık suyun yeniden kullanımı sürecini yakından incelemek amacıyla;
Büyükçekmece Yüzer Güneş Enerji
Sistemi, Ataköy İleri Biyolojik Atık
Su Arıtma Tesisleri ve İkitelli İçme
Suyu Arıtma Tesislerinde Teknik
İnceleme Gezileri düzenlendi. Programın son gününde Heyete, Pendik

Belediyesi’nde içme suyu ve atık su
şebekesi hatlarında yürütülen çalışmalar yerinde gösterildi.
Program, Pendik Belediye Başkanı
Dr. Kenan ŞAHİN ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami TAŞER’in ev
sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği
ve UCLG-MEWA’ya yapılan ziyaret
sonrası tarihi-kültürel İstanbul gezisi
ile başarılı bir şekilde tamamlandı. 7
günlük eğitim sonrasında Filistin yerel yönetim idarecileri memnuniyetlerini dile getirerek İSKİ’nin bilgi ve
deneyimlerden istifade etmiş olarak
ülkemizden ayrıldılar.

Akıllı, Yenilenebilir, Düşük Karbon
Emisyonuna Sahip ve Sürdürülebilir Çevre
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı dâhilinde 2015 yılından beri uygulanan
Cityfied Projesi kapsamında düzenlenen “Akıllı, Yenilenebilir, Düşük Karbon Emisyonuna Sahip ve Sürdürülebilir Çevre” konulu çalıştaya katıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Sakarya’nın adım
adım geleceğin akıllı şehri olma yolunda ilerlediğini belirtti.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
dâhilinde 2015 yılından beri uygulanan Cityfied Projesi kapsamında 5.
Çalıştay ve Saha Gezisi İsveç’in Lund
kentinde düzenlendi. “Akıllı, Yenilenebilir, Düşük Karbon Emisyonuna
Sahip ve Sürdürülebilir Çevre” konusu üzerine gerçekleşen çalıştaya,
Fen İşleri Daire Başkanı Murat Mutlu, Araştırma ve Kaynak Geliştirme
Şube Müdürlüğü Proje Uzmanları İbrahim İşeri, Melike Arık Nal katıldı.
Çalıştayda Melike Arık Nal, Sakarya
Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
yapılan akıllı şehir çalışmalarıyla ilgili
bir sunum gerçekleştirdi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Veysel Çıplak, “Enerji talebini düşür-

meyi ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını artırarak sera gazı
salınımlarını azaltmayı hedefleyen
“Cityfied Projesi” toplantısına İspanya, Almanya, İtalya, Portekiz gibi birçok Avrupa Birliği ülkesinden temsilcisi ülke katılım gösterdi. İki gün
boyunca süren çalıştayda ülkelerin
Akıllı, Yenilenebilir, Düşük Karbon
Emisyonuna Sahip ve Sürdürülebilir

Çevre konusu hakkında yaşadıkları
problemleri ve çözüm önerilerini tartışarak ülke bazında çözümler aradık.
Çalıştay kapsamında Lund kentinde
uygulanmış ve uygulanmakta olan
“enerji verimli bina ve bölge” konseptlerine ziyarette bulunduk. Sakarya, adım adım geleceğin akıllı şehri
olma yolunda ilerliyor.” dedi.
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Ufuk 2020 Çevre
Alanı Etkinlikleri
Brüksel’de
Gerçekleştiriliyor
Ufuk 2020 “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” alanının 14 Kasım 2018 tarihinde açılması
beklenen 2019 çağrıları özelinde Avrupa
Komisyonu tarafından, Brüksel’de 11-12
Eylül 2018 tarihlerinde “Bilgi Günü ve
Proje Pazarı” düzenleniyor.
Etkinlikte Avrupa Komisyonu yetkilileri
tarafından 2019 çağrıları ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirme yapılacak.
Ayrıca Proje Pazarı aracılığıyla katılımcılar
birbirleriyle tanışabilecek ve işbirliği fırsatlarını tartışabilecekler.
Etkinlik söz konusu alanın 2019 çağrılarına başvuru yapmayı planlayan tüm katılımcılara açık.
Etkinlik öncesi hazırlık için 2019 çağrılarını
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf

üzerinden inceleyebilirsiniz.
Etkinliğin kayıt sayfası Avrupa Komisyonu tarafından açılacak. Bu nedenle lütfen
kayıt sayfasını düzenli kontrol ediniz.
Son kayıt tarihi: 4 Eylül 2018 (Kayıtlar
açıldıktan kısa bir süre sonra katılım kontenjanının dolma ihtimali bulunmaktadır.)
Etkinlik kayıt sayfası:
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-daycalls-2019?pk_campaign=env-newsletter-april

Taslak gündeme https://ec.europa.eu/easme/
sites/easme-site/files/2018-sc5infoday-agenda.pdf

üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
İletişim: Ufuk 2020 Çevre ve Ham Maddeler Alanı Ekibi – ncpenv@tubitak.gov.tr
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AJANDA

Avrupa Bölgeler
ve Şehirler Haftası
Programı Brüksel’de
Gerçekleştiriliyor
Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası (European Week of Regions and Cities) programı bu yıl 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında
Brüksel’de düzenleniyor.
Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, şehirlerin ve bölgelerin büyüme ve istihdam yaratma kapasitelerini sergiledikleri, Avrupa
Birliği uyum politikaları ve iyi Avrupa yönetişim süreçlerinde yerel ve bölgesel seviyenin önemine vurgu yapılan dört günlük
bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye
https://europa.eu/regions-and-cities/about/nutshell_en

adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Program ve kayıt:
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions

Küresel Belediye
Başkanları
Parlamentosu
Toplantısı
Bristol’de
gerçekleştiriliyor
Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu
2018 yılı zirvesi 21-23 Ekim 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Bristol şehrinde düzenleniyor. Toplantıda; göç, sosyal uyum,
inovasyon ve sağlık gibi temalar yaklaşık
100 küresel şehrin liderleri tarafından ele
alınacak.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye
https://globalparliamentofmayors.org/

adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

AJANDA

2021 Avrupa Yeşil Başkent
(European Green
Capital-EGCA) & 2020
Avrupa Yeşil Yaprak
(European Green
Leaf-EGLA) Ödül
Başvuruları Devam Ediyor!

Avrupa Komisyonu tarafından çevre dostu şehir yaşamını teşvik
etmek üzere düzenlenen 2021 Avrupa Yeşil Başkent ve 2020 Avrupa Yeşil Yaprak Ödülleri başvuruları devam ediyor.
Avrupa Yeşil Başkent Ödülü 100.000’in üzerinde nüfusa sahip ve
diğer şehirlere yaşanabilir şehir olma noktasında pozitif eylemleriyle ilham olmak isteyen Avrupa şehirlerine yönelik olarak
düzenlenmektedir.
Avrupa Yeşil Yaprak Ödülü ise 20.000 ve 100.000 nüfus aralığında, yeşil elçiler olarak hareket etme potansiyeline sahip daha
küçük şehirlere verilmektedir.
Portal (http://egcportal.dara.link/) üzerinden kayıt yaptırarak şehrinizin
EGCA 2021 veya EGLA 2020 ödülleri için uygunluğunu
kontrol edebilirsiniz. Kayıt ücretsizdir.
Avrupa Yeşil Başkent Ödülü ya da Avrupa Yeşil Yaprak Ödülü
sahibi olmak; çevre projelerine daha fazla odaklanılması, uluslararası medya kapsamında yer alınması, turizm ve yabancı yatırımların artması, yerel ekonominin canlanması ve istihdamın
artırılması gibi pek çok faydayı da beraberinde getirmektedir.
EGCA ve EGLA kazananları ile son eleme listesine giren şehirler
ayrıca Avrupa Yeşil Başkent ve Avrupa Yeşil Yaprak Ağlarına da
erişim sağlayarak tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak
bir platform desteğine de sahip olmaktadır.
Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2018 saat 16.00 (CEST / GMT +2)
İletişim EGCA & EGLA Sekreteryası:
info@europeangreencapital.eu
info@europeangreenleaf.eu
+353 87 361 9039
Ödül ve başvuru ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki web siteleri
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Urban Age Konferansı
Etiyopya’da gerçekleştiriliyor

Deutsche Bank’s Alfred Herr Huausen Gesellschaft desteğiyle, London School of Economics and Political Science tarafından kurulan
LSE Cities yönetiminde gerçekleştirilen Urban Age Konferansı 2930 Kasım 2018 tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa
şehrinde gerçekleştiriliyor.
Şehirlerin fiziksel ve sosyal açıdan birbirlerine bağlı olduğunu ve ilişkilerini gösteren uluslararası bir proje olma niteliği taşıyan Urban
Age, konferanslar ve araştırmalar yoluyla dünyanın farklı bölgelerindeki küresel şehirlerin farklı mekânsal, sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerini inceleyerek sunuyor.
Urban Age, 2005 yılında New York’ta gerçekleştirilen ilk konferanstan bu yana; Shanghai, London, Berlin, Johannesburg, Mumbai, São
Paulo, Istanbul, Chicago, Hong Kong, Rio de Janeiro ve Delhi olmak
üzere 13 şehirde gerçekleştirildi.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye
https://lsecities.net/ua/ adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
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