MARMARA
BELEDİYELER
BİRLİĞİ

190’dan fazla üyesi bulunan MBB, 6’sı

büyükşehir olmak üzere 13 ilde faaliyet
göstermektedir: Balıkesir, Bilecik,

Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne,
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya,
Tekirdağ ve Yalova.

Çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal
uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma,
şehir teknolojileri ve inovasyon gibi

alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla
Marmara Belediyeler Birliği (MBB),

Türkiye’de demokratik yerel yönetim
hareketinin gelişmesi, belediyelerin
yetki ve kaynaklarının artırılması,

yerel yönetimlerde çevre bilincinin

geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik

yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin
ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm
bulunması gibi konularda öncülük

yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin ilk
belediyeler birliğidir.

1975 yılında kurulan MBB, kuruluşundan

bu yana çeşitli siyasi partilerden seçilmiş
belediye başkanları ve meclis üyeleri
arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma
kültürünün oluşmasında, belediyeler
arasında koordinasyon ve işbirliğinin

gelişmesinde ve belediyelerin uluslararası
arenada temsili konusunda önemli roller
üstlenmiştir.

yönetsel, finansal ve hukuki danışmanlık
ve eğitim hizmetleri vermekte, bilimsel
çalışmaları desteklemekte ve ilgili

paydaşları bir araya getiren organizasyon
ve toplantılar düzenlemektedir.
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MİSYON
Araştırmak, bilinç oluşturmak,
paylaşmak, desteklemek.
○

Şehir ve yerel yönetimler konusunda
dünyadaki gelişmeleri ve iyi uygulama
örneklerini araştırmak,

○

Demokratik ve sürdürülebilir şehir
yönetiminin oluşmasına, çevrenin,
doğanın ve tarihi değerlerin
korunmasına yönelik bilinç oluşturmak,

○

Bilgi, deneyim ve kaynakları paylaşmak,

○

Yerel yönetimlerin kurumsal kapasite
geliştirme çabalarını desteklemek.

VİZYON
Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi
yüksek, sürdürülebilir kentler oluşturmak
için küresel ölçekte fayda üreten öncü bir
kurum olmak.
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İLKELER

FAALİYETLER

○

Sürdürülebilirlik

○

Eğitim

○

Saygınlık

○

Danışmanlık

○

Adil Olmak

○

İşbirliği ve koordinasyon

○

Katılımcılık

○

İyi uygulamaların ödüllendirilmesi

○

Kapsayıcılık

○

Bilimsel çalışmaların desteklenmesi

○

Şeffaflık

○

Yayıncılık

○

Forum, sempozyum, zirve, kongre gibi
etkinlikler

○

Bilgi ve tecrübe paylaşımı

FAALİYET
ALANLARI

6

○

Çevre Yönetimi

○

Marmara Denizi

○

Kentleşme

○

Kültür

○

Göç ve Sosyal Uyum

○

Yerel Diplomasi

○

Yerel Kalkınma

○

Şehir Teknolojileri ve İnovasyon

○

Afet Yönetimi
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YÖNETİM ŞEMASI
MECLİS

BAŞKAN

MERKEZLER
ENCÜMEN

GENEL

SEKRETER

Bilgi Teknolojileri
Koordinatörlüğü
Yazı İşleri

Çevre Yönetimi

Müdürlüğü

Koordinatörlüğü

Afet
Koordinasyon
ve İşbirliği
Merkezi

Yönetim

Uluslararası
İşbirliği
Koordinatörlüğü

Göç

Geliştirme

Politikaları

Merkezi

Merkezi

Yerel

Eğitim
Müdürlüğü

Kütüphane

Yönetim

ve Bilgi

Akademisi

Merkezi

Şehir Planlama

Hukuk İşleri

Koordinatörlüğü

Şehir
Teknolojileri
ve İnovasyon
Merkezi

Koordinatörlüğü

Şehir
Politikaları
Merkezi

Mali Hizmetler

İnsan Kaynakları

Müdürlüğü

Müdürlüğü
Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü
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PLATFORMLAR
MBB üyesi belediyelerin ilgili alanlarda
faaliyet gösteren birim temsilcilerinden
oluşur.
Platformlar, MBB’nin görev alanına giren
konulara ilişkin;
○

deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlar,

○

iyi uygulamaları yaygınlaştırır,

○

koordinasyonu sağlar,

○

incelemeler ve araştırmalar yapar,

○

orta ve uzun vadeli stratejiler
geliştirir.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Bilgi Teknolojileri Platformu
Çevre Platformu

Denetim Platformu
Göç Platformu

Hukuk Platformu

○

MARMARA URBAN
FORUM (MARUF)
Marmara Urban Forum / Marmara
Uluslararası Kent Forumu (MARUF),
şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve
yönetiminde önemli rol oynayan tüm
paydaşları bir araya getirerek kentsel
hizmetler ve kent yönetimi konusunda
farklı yaklaşımları bir arada değerlendiren
ve iki yılda bir düzenlenen uluslararası
bir forumdur.
www.marmaraurbanforum.org

İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu
Kurumsal İletişim Platformu
Kültür Sanat Platformu

Kütüphane ve Bilgi Merkezleri
Platformu

○

ETKİNLİKLER

Mali Hizmetler Platformu

Yerel Diplomasi Platformu

BAŞKANLAR
ZİRVESİ
Başkanlar Zirvesi, MBB üye belediye
başkanlarını belirlenen bir gündem
etrafında bir araya getirmekte, deneyim
ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamaktadır.
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ALTIN KARINCA
ÖDÜLLERİ
Altın Karınca Ödülleri, belediyelerin
başarılı projelerini ödüllendirerek iyi

konusunda belediyeleri, kamu kurumlarını,
akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini
ve diğer ilgili paydaşları bir araya
getirmektedir.
www.abz.com.tr

uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve
yaygınlaştırılmasını; bu yolla yaşam kalitesi
yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
www.altinkarinca.com.tr

MARMARA DENİZİ
SEMPOZYUMU
2012 yılından bu yana belirli periyotlarda
düzenlenmekte olan Marmara Denizi

AKILLI
BELEDİYECİLİK
ZİRVESİ
Akıllı Belediyecilik Zirvesi (ABZ),
vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek
ve sürdürülebilir kentler oluşturmak
için dijital teknolojileri kamu yönetimi,
kentsel hizmetler, kamu güvenliği,
endüstriyel kalkınma ve diğer kentsel
faaliyetlere entegre eden, altyapı ve
teknolojiyi buluşturan uygulamaların ve
yeni fikirlerin paylaşıldığı bir platformdur.
ABZ, bilişim ve iletişim teknolojilerinin
yenilikçi gücüyle dönüşen akıllı şehirler
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Sempozyumu, uygulamacı ve bilim
insanlarını bir araya getirmektedir.
www.marmaradenizisempozyumu.com

ŞEHİR
KONUŞMALARI
Şehir Konuşmaları, kentsel mekân, ulaşım,
çevre, kültür sanat, kalkınma, yönetişim,
sosyal kapsayıcılık, nüfus hareketleri
gibi şehri, toplumu ve bireyi etkileyen
mevzulara ilişkin bilgi-deneyim paylaşımı ve
diyaloğa olanak sağlayan konuşma serisidir.
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KEBİKEÇ
SEMİNERLERİ
Kebikeç Seminerleri, yazma eser
kütüphaneleri, üniversite ve araştırma,

ULUSLARARASI
ÇOCUKLARIN
ŞEHRİ KONGRESİ

kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri,

Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi,

belediye kütüphaneleri, kitabeler ve mezar

çocuklar için daha yaşanabilir şehirler

taşı kitabeleri, kağıt restorasyonu, sahaflık

tasarlanması amacıyla katılımcı bir

gibi konu başlıkları altında kütüphaneciler

yaklaşımla, çocuklara şehre ilişkin

ve bilim insanlarını bir araya getirmektedir.

ihtiyaçlarını ve sorunlarını tartışma zemini

Seminerler kapsamında, Türkiye ve

sunmaktadır. Kongre kapsamında yapılan

dünyadaki kütüphanecilik pratiğine ilişkin

atölye ve çalıştaylarla yerel yönetimler,

farklı perspektifler, analizler, iyi uygulama

akademi, sivil toplum ve özel sektör

örnekleri ve deneyimler paylaşılmaktadır.

temsilcilerini çocuklarla buluşturmaktadır.
www.cocukvesehir.org

KENT AĞLARI
BULUŞMASI
Kent Ağları Buluşması, ekonomiden
teknolojiye, mekânsal gelişimden

YEREL YÖNETİMLER
FİNANS ZİRVESİ

toplumsal dinamiklere, gayrimenkul

Yerel Yönetimler Finans Zirvesi, belediyeler

piyasasından mimariye küreselleşme

için finansal kaynakları daha verimli

alanında uluslararası boyutta çalışan

kullanmayı ve alternatif yollar ile farklı

akademisyenleri ve uygulamacıları bir

kaynaklara ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

araya getirmektedir.

Zirvede yerel yönetim finansmanında

www.kentaglari.com

uluslararası kaynak kullanımı, kamu özel
iş birliği projelerinde Türkiye ve dünya
örnekleri, kentsel dönüşüm ve finansmanı
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ile yerel yönetimlerde alternatif finansman
enstrümanları ele alınmaktadır.
www.yfz.com.tr

YEREL
YÖNETİMLERDE
SOSYAL HİZMET
SEMPOZYUMU
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet

○

KİTAPLAR

○

ŞEHİR & TOPLUM

○

RAPORLAR

KİTAPLAR

Sempozyumu ile belediyelerin sosyal
hizmet projelerinin değerlendirilmesi,
iyi uygulamaların ve tecrübelerin
paylaşılması, akademi ile yerel yönetimler
arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve
dezavantajlı bireylerin ihtiyaç duydukları
hizmetlerin sunulmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
www.sosyalhizmetpolitikalari.com
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ŞEHİR & TOPLUM
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RAPORLAR
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