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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden te-
şekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplomasi bi-
lincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygulamaların yaygın-
laştırılması 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 kişilerin yazıları ile birlikte güncel haber, et-
kinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bültenimizin on birinci sayısını 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. 

Bülten ile ilgili eleştiri ve önerileriniz ile bir sonraki bültende yayınlamamızı istediğiniz yazılarınızı 
burcuhan.sener@mbb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bültenimizde yer alan içeriğin Yerel Diplomasi Platformu üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırlandı-
ğını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz. 

Burcuhan Şener 
Uluslararası İşbirliği Koordinatörü

KÜNYE

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Yerel Diplomasi Platformu tarafından hazırlanmıştır.
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Editörden...

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB), Bosna Hersek 
ile İlişkileri Geliştirme Vakfı (BİGMEV) işbirliğiyle 
düzenlediği “Türkiye – Bosna Hersek Kardeş Şehir Bu-
luşmaları” kapsamında iki ülkenin kardeş şehir belediye 
başkanları online toplantılarda bir araya gelmeye devam 
ediyor. Etkinlik çerçevesinde 18 Haziran – 8 Eylül tarih-
leri arasında Kandıra - Pale Praca Belediyeleri, Beyoğlu 
- Novi Grad Belediyeleri, Çekmeköy - Vogosca Beledi-
yeleri, İznik - Travnik Belediyeleri, Nilüfer - Zavidovici 
Belediyeleri, Deince – Novi Grad Belediyeleri ve Fatih 
– Stari Grad Belediyeleri sanal ortamda bir araya geldi.

Kandıra Belediyesi – Pale Praca Belediyesi Buluşması 

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kardeş şe-
hir Pale Praca Belediye Meclis Başkanı Almir Cutuk ve 
Başkan Yardımcıları Hamdo Selimbegovic ve Munir 
Radocan ile bir araya geldi. Covid-19 sürecinde gerçek-
leştirdikleri çalışmalardan bahseden Adnan Turan “Kan-
dıra’da turizmin yanı sıra Covid-19’dan sonra özellikle 
tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığını bir kez daha 
gördük.” diyerek ekoturizm, tarım ve hayvancılık alan-
larında işbirliği yapılmasının her iki belediye için de 
faydalı olacağını belirtti. Bu konuda ekiplerini görev-
lendireceğini ifade eden Cutuk, ikincil işbirliği alanı ola-
rak tarihi eserlerin korunması konusunda da işbirlikleri 
yapılabileceğini söyledi. Cutuk’un daveti üzerine Turan, 
pandemi süreci sonrasında kardeş şehirleri Pale Praca’yı 
ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmekten 
memnuniyet duyacağını belirtti.

Beyoğlu Belediyesi – Novi Grad Belediyesi Buluşması

7 Temmuz 2020 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun Bosna Hersek’teki kar-
deş şehri Novi Grad Belediyesi Başkanı Semir Efendic ile 
online görüşme gerçekleştirdi. Efendic, Covid-19 döne-
minde yaşananlara değinerek Beyoğlu gibi Novi Grad’ın 
da, Saraybosna’nın merkezinde olduğu için, zor zaman-
lar geçirdiğini aktardı. Yıldız ve Efendic için aynı za-
manda bir tanışma toplantısı niteliği taşıyan görüşmede 
Yıldız, Bosnalı mevkidaşını önümüzdeki günlerde Be-
yoğlu’nda gerçekleşecek programlardan haberdar ederek 
kendisine davette bulundu. Efendic, Yıldız’ın davetine 
icabet etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti ve bu 
görüşmenin iki belediye arasında eğitim, kültür, sanayi, 
turizm alanlarında yapılabilecek işbirliklerine konuşmak 
için bir fırsat olacağını belirtti.

Çekmeköy Belediyesi – Vogosca Belediyesi Buluşması 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Başkan Yar-
dımcısı Latif Coşar, 10 Temmuz 2020 tarihinde Vogosca Be-
lediye Başkanı Edin Smajic ile bir araya gelerek Covid-19 sü-
recinde yapılan çalışmalar ve mevcut durumla ilgili karşılıklı 
bilgi paylaşımında bulundu. Toplantıda, hem kısa vadede Co-
vid-19 sürecine ilişkin hem de uzun vadede kültür, sanat, spor 
gibi alanlarda yapılabilecek işbirlikleri istişare edildi. Efendic, 
“Bizler kardeş belediyeyiz ama siz abi olan tarafsınız. Biz siz-
den ne gelirse, hepsine varız.” dedi. Coşar ise, abi-kardeş fark 
etmeksizin Vogosca Belediyesini kardeşleri olarak gördükle-
rini ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

M B B ’ D E N  H A B E R L E R 

Türkiye - Bosna Hersek Kardeş Şehir 
Buluşmaları Devam Ediyor
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İzmit Belediyesi – Travnik Belediyesi Buluşması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Travnik 
Belediye Başkanı Admir Hadziemric, Türkiye – Bosna Her-
sek Kardeş Şehir Buluşmaları kapsamında ilk kez bir araya 
geldi. İkili, İzmit ve Travnik arasında karşılıklı tecrübe pay-
laşımı yapılabilecek alanları değerlendirdi. İzmit’in bisiklet 
yolları, çocuk parkları, spor sahaları, sosyalleşme alanları 
gibi pek çok alandaki çalışmasından etkilendiğini ve feyzal-
dığını söyleyen Hadziemric, iki şehrin çok sayıda ortak özel-
liği olduğunu vurgulayarak Kaplan’ı Travnik’e davet etti. İlk 
yurt dışı seyahatini kardeş şehir Travnik’e yapacağını ifade 
eden Kaplan “Aynı özellikleri paylaşmamıza çok sevindim. 
Bu kadar benzer özellik olması kardeşlik özelliklerini pekiş-
tirir, belediyecilik anlamında bizi birbirimize yaklaştırır. İki 
belediyenin ortak faaliyet alanında, birlikte daha etkin ve 
marka değeri yüksek işler yapabiliriz.” dedi. Hadziemric ve 
Kaplan, ekiplerini yetkilendirerek iyi uygulama ve tecrübe 
paylaşımı konusunda çalışma yapmak üzere sözleşti.

Nilüfer Belediyesi – Zavidovici Belediyesi Buluşması

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kardeş şehri Za-
vidovici’nin Belediye Başkanı Hasim Mujanovic ile görüş-
me gerçekleştirdi. Maske üretimi, sosyal mesafe koruma 
gibi halk sağlığı konusundaki çalışmalarını aktaran Erdem, 
“Kardeşlik ilişkilerimizin sosyal, kültürel, spor yönleriyle 
gelişmesi için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden geleni 
yapmaya hazırız. Uzak olsak da bizim kalbimiz, gönlümüz 
kardeşimizle beraber çarpıyor.” dedi. Mujanovic, Nilüfer 
Belediyesinin pandemi sürecindeki başarılı uygulamalarını 
gururlanarak takip ettiğini ifade ederek Erdem ve ekibini 
pandemi sonrasında Zavidovici’ye davet etti.

Derince Belediyesi – Novi Grad Belediyesi Buluşması

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Novi Grad Beledi-
ye Başkanı Semir Efendic, 14 Ağustos 2020 Cuma günü on-
line olarak gerçekleştirilen görüşmede iki Covid-19 dene-
yimlerini paylaştı. Aygün, Derince Belediyesinin Covid-19 
ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyenden olu-
şan 3 kural çerçevesinde tedbirlerini aldığını belirtti. Pan-
deminin sağlık konusundaki etkilerinin yanı sıra ekonomik 
etkilerinin de arttığına değinen Efendic, iki şehir arasında 
öncelikli olarak ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine 
dikkat çekti. Aygün ve Efendic, ticareti canlandırmak için 
sektörel ihtiyaçlar ve imkanlar konusunda hazırlık yaparak 
karşılıklı görüşmeleri sürdürmek üzere sözleşti.

Fatih Belediyesi – Stari Grad Belediyesi Buluşması 

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bosna Hersek’teki 
kardeş şehri Stari Grad’ın Belediye Başkanı Ibrahim Hadzi-
bajric ile bir araya geldi. Saraybosna ve İstanbul’un merkez 
ilçeleri olan Stari Grad ve Fatih’in 1990 yılına dayanan kök-
lü kardeşlik ilişkisine değinen Hadzibajric, Stari Grad’ın ilk 
kardeş şehrinin Fatih Belediyesi olduğunu belirtti. Turan, 
Hadzibajric’i Türkiye’ye davet ederek “Hem iş ve tecrübe 
paylaşımımızı hem de dostluğumuzu pekiştirmek için heye-
tinizle birlikte sizi burada ağırlamak ve görüşmeler yapmak 
isteriz.” dedi. İkili, belediyeleri oldukça etkileyen pandemi 
döneminde online olarak tanışmış olmaktan memnuniyet-
lerini ifade ettiler.

Sancaktepe Belediyesi – Gornji Vakuf Belediyesi 

Buluşması

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Gornji 
Vakuf Belediye Başkanı Sead Cauesevic, 8 Eylül 2020 ta-
rihinde Türkiye – Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları 
kapsamında ilk kez bir araya geldi. Sancaktepe ve Gornji 
Vakuf arasındaki kardeşliğin yıllardır süregeldiğini belirten 
Cauesevic, İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Dö-
ğücü’ye yeni görevinde başarılar diledi. Covid-19 deneyim-
lerinden ve yeni dönem projelerinden bahseden Döğücü, 
“Karşımda 12 yıllık tecrübesi olan bir belediye başkanı var. 
Bizim belediyeciliğimizin de en önemli unsurlarından biri 
hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürmek. ‘Yaşama-
ya değer’ sloganımızla hizmet veriyoruz.” dedi.
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Almanya Şehirler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği iş-
birliğiyle Türkiye ve Almanya’daki kardeş belediyeler ara-
sındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla 18 Haziran 2020 
tarihinde düzenlenen online Türk Alman Kardeş Şehirler 
Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısına Marmara Bölge-
si’nden Balıkesir, Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri 
de katılım sağladı.

Konferansa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, “Başta Bosch firması olmak üzere birçok Alman 
firması Bursa’da ciddi üretimler yapıyor. Bu durum zaman 
içerisinde kardeşlik ilişkilerine dönüştü. 1971 yılında Dar-
mstadt ile 1998 yılında da Kulmbach ile kardeş şehir sözleş-
mesi yapıldı. Bursa’da bir caddenin adına da Darmstadt ismi 
verildi. Yaklaşık 2 yıl önce 40 kişilik Türk-Alman heyetini 
ağırlamıştık. Her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade 

ettik. Ancak yaşanan gelişmelerden ötürü süreç kesintiye 
uğradı. Ben daha çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum. 
Önemli kuruluşlarımız var. Almanların yüksek teknolojiyle 
alakalı önemli bir altyapısı var. Güzel şeyler yapmamız için 
hiçbir engel yok. Bursa olarak her türlü ev sahipliğine hazı-
rız ve sürece katkı vereceğiz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 
konferansın katılımcıları arasındaydı. Toplantıda Yılmaz, 
“Ülkemizi ve şehrimizi tanımaları gerektiğini düşünü-
yorum. Bu nedenle ben konferansa katılan tüm belediye 
başkanlarını Balıkesir’imize davet ediyorum. Ayrıca yaşa-
dığımız pandemi süreci uluslararası işbirliklerinin ve daya-
nışmanın önemini gösterdi. Bu işbirliği zemininin gelişe-
rek devam etmesini diliyorum.” dedi.

Marmara’daki Belediyeler Almanya’daki 
Kardeş Şehirleriyle Bir Araya Geldi

 B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R

Haberle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.

https://www.bursa.bel.tr/bursa-almanya-ile-isbirligine-hazir-/haber/29025 

https://www.balikesir.bel.tr/haberler/baskan-yilmaz-turkiye-almanya-kardes-sehirler-konferansina-katildi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
meydana gelen ve 200’den fazla kişinin ölümüyle sonuç-
lanan patlamalar sebebiyle zor günler geçiren Beyrutlula-
ra taziyelerini iletti. Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani 
ile telefonda görüşen İmamoğlu, “Beyrut’un acısını his-
seden İstanbulluların yardımlarını size ulaştırmak bizim 
sorumluluğumuz, vazifemiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı 
da hızlı bir şekilde başlatacağız. Daire Başkanımız sizinle 
irtibat kuracak. Ben tekrar bütün Lübnan’a hem baş sağlı-
ğı dileklerimi iletiyorum hem de çok büyük geçmiş olsun 
diyorum. Tabii ki yaralar sarılır ama kaybettiğiniz insan-
ların acısını biz de hissediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. 
İnşallah yaralarınızın sarıldığı bir Lübnan’da buluşmak 
dileğiyle İstanbul halkının selamlarını iletiyorum.” dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan 
Beyrut Belediye Başkanına Taziye Mesajı

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.ibb.istanbul/News/Detail/37103

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: 

https://beyoglu.bel.tr/haber/kirgizistan-meclis-baskani-
cumabekov-beyogluna-misafir-oldu-5372.html

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, aralarında Kır-
gızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un da oldu-
ğu Kırgız heyeti makamında ağırladı. Görüşmede Beyoğlu 
Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verildi, sosyal ve 
kültürel alanlarda olası işbirlikleri ile ilgili fikir alış verişinde 
bulunuldu. Yıldız, görüşmenin ardından heyeti Beyoğlu’nun 
tarihi mekanlarında gezdirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Kırgızistan’dan Gelen Heyeti Ağırladı

B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R

http://www.bursa.bel.tr/bursa-almanya-ile-isbirligine-hazir-/haber/29025
http://www.balikesir.bel.tr/haberler/baskan-yilmaz-turkiye-almanya-kardes-sehirler-konferansina-katildi
http://www.ibb.istanbul/News/Detail/37103
http://beyoglu.bel.tr/haber/kirgizistan-meclis-baskani-cumabekov-beyogluna-misafir-oldu-5372.html
http://beyoglu.bel.tr/haber/kirgizistan-meclis-baskani-cumabekov-beyogluna-misafir-oldu-5372.html
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Dostlar Pro-
jesi” kapsamında 11 ülkenin İstanbul Başkonsolosu ve 
diplomatlarıyla bir araya geldi. Konuklarına proje ile ilgili 
bilgi veren Yıldırım, “İstanbul’da bulunan ülkelerin baş-
konsoloslarını bir araya getirelim dedik. Sayın Dışişleri 
Bakanımızla istişare ettim. Dostlar bahçesi nasıl inşa ede-
biliriz. Bir dostluk bahçesi yapalım ve bütün dost ülkele-
rin bahçesinde birer yeşil alan oluşturalım istedik. Yani 
sizin ülkelerinizde en uzun yetişen ağaçlar hangileri ise 
onları burada yaşatalım ve ülkeler olarak bizim dostluğu-
muz da ömür boyu devam etsin Ümraniye’mizde.” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 
Konsoloslarla Buluştu

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: 

https://www.umraniye.bel.tr/tr/main/news/baskan-yildirim-dostlar-bahcesi-projesi-icin-/8860

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: 

http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/dogu-turkistanli-
ogrencilerden-dundara-tesekkur 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üni-
versitesinde eğitim gören Doğu Türkistanlı öğrencileri ma-
kamında ağırladı. Buluşmada Dündar, “Bursa gibi bir şehir-
de öğrenim görmeniz büyük bir şans. Sizler, ilim öğrenmek 
uğruna fedakarlık yapıyorsunuz. Burada aldığınız eğitim ve 
edindiğiniz tecrübelerle inşallah gittiğiniz yerlerde dostluk, 
kardeşlik ve eşit şartlarda yaşama felsefesini yayarsınız. Ayrıca 
ülkeler arasındaki kardeşliğin, ticaretin, ekonominin ve barı-
şın gelişmesine de önemli bir adım olur. Bizim kapımız size 
her zaman açık. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı  
Mustafa Dündar Doğu Türkistanlı  
Öğrencileri Ağırladı

Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı makamında ziyaret etti. 
İkili, pandemi süreci ve genel konulara ilişkin sohbet etti. 

Avusturalya Büyükelçisi,  
Çanakkale Belediye Başkanı  
Ülgür Gökhan’ı Ziyaret Etti

Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz:  

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1140-tum-
haberler/3313-avustralya-buyukelcisi-innes-browndan-
baskan-gokhan39

Gençlere ve gençlerle çalışan birey ve kurumlara Avrupa 
fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hak-
kında güncel ve sağlıklı bilgiler sunmayı Esenyurt Beledi-
yesi Eurdesk Temas Noktası çalışmalarına devam ediyor. 

Eurodesk Temas Noktası kapsamında aşağıdaki etkinlikler 
yapılıyor:

• Avrupa Birliği Gençlik Programları ile ilgili bilgileri 
yaygınlaştırma

• Gençlik projeleri hazırlama

• Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında bilgilendirme 
yapma

• Gençlerde “Avrupalılık” bilinci uyandırma

• Soru sahiplerine öneri verme ve yardım hizmetinde 
bulunma

• Proje eğitimleri düzenleme ve destek hizmetleri verme

• Konferans, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleme,

• Burs ve staj hakkındaki tüm gerekli bilgilendirmeleri 
yapma

• Kaynak materyalleri basma ve dağıtma

• Avrupa Birliği Gençlik programlarına dair soru yanıt-
lama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve yüz yüze) sunma

• Gençlerin yurtdışı ziyaretleri ile ilgili güncel bilgilen-
dirme ve yönlendirmeleri yapma

• Gençlerin aktif olarak katılabilecekleri hibe program-
ları hakkında bilgilendirme sunma

Avrupa fırsatları hakkında en temel ve doğru bilgiyi ak-
tararak gençlere destek olacak Eurodesk Temas Noktası, 
hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında Esenyurt 
Dış İlişkiler Müdürlüğü Kültür Merkezi Ofisi’nde hizmet 
vermektedir.

Esenyurt Belediyesi Eurodesk  
Temas Noktası Çalışmaları 

 B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R

http://www.umraniye.bel.tr/tr/main/news/baskan-yildirim-dostlar-bahcesi-projesi-icin-/8860
http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/dogu-turkistanli-ogrencilerden-dundara-tesekkur
http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/dogu-turkistanli-ogrencilerden-dundara-tesekkur
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1140-tum-haberler/3313-avustralya-buyukelcisi-innes-browndan-baskan-gokhan39
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1140-tum-haberler/3313-avustralya-buyukelcisi-innes-browndan-baskan-gokhan39
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1140-tum-haberler/3313-avustralya-buyukelcisi-innes-browndan-baskan-gokhan39
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Bağcılar Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Lok-
man Çağırıcı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlik-
leri Ağı’nın (NALAS) 2020-2021 Dönemi İkinci Başkan 
Yardımcısı oldu.

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) üyesi olduğu Gü-
neydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) 
2020 Genel Kurul toplantısı bu yıl Covid-19 kapsamın-
da alınan tedbirler nedeniyle 27-30 Nisan 2020 tarihle-
ri arasında online olarak gerçekleştirildi. Genel Kurul 
toplantısına MBB Delegeleri olarak MBB Başkan Vekili 
ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Edirne 
Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Recep Gürkan 
katılım sağladı.

NALAS 2019 yılı faaliyet raporu, 2020 yılı bütçesi ve ça-
lışma planı gibi belgelerin onaylandığı toplantıda NA-
LAS’ın yeni Başkan ve Başkan Yardımcılarının göreve 

başlamasıyla ilgili bir gündem maddesine de yer verildi. 
MBB Başkan Vekili ve NALAS Genel Kurul Delegesi sı-
fatıyla Genel Kurul toplantısına katılan Bağcılar Beledi-
ye Başkanı Lokman Çağırıcı, 2020 yılı itibarıyla NALAS 
İkinci Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

MBB Başkan Vekili Lokman Çağırıcı  
NALAS İkinci Başkan Yardımcısı Oldu

“Sağlık onu alabilenler için lüks bir eşya 

değildir. Bir gerekliliktir ve bir insan 

hakkıdır.”

     
Tedros Adhanom Ghebreyesus  

DSÖ Genel Direktörü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” (SKA),  küresel düzeyde ive-
di olarak çözüme ulaştırılması gereken 
meseleler için evrensel bir eylem çağrı-
sı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çağrıda, 
belirlenen 15 yıllık sürede ulaşılması 
ümit edilen 17 farklı amaç bulunuyor. 
Birbirinden önemli konulara dikkat 
çeken amaçların üçüncüsü, Covid-19 
salgını ile hem kamu kurumları ve özel 
kuruluşların hem de bireylerin birden-
bire başat gündemi haline gelen sağlık 
konusu ile ilgili. “Sağlık ve Kaliteli Ya-
şam” başlıklı SKA 3 kapsamında, anne, 

yenidoğan bebek ve beş yaşın altındaki 
çocuk ölümlerini azaltma, salgın has-
talıkları yok etme, madde kullanımını 
önleme ve tedavi etme, herkesin sağlık 
hizmetlerine erişimini sağlama, tehli-
keli kimyasallar ile çevre, su ve toprak 
kirliliği sebepli ölümleri ve hastalıkları 
azaltma, trafik kazası kaynaklı ölüm-
leri azaltma gibi hedeflere ulaşılma-
sı amaçlanıyor. Bugünlerde gündelik 
yaşamlarımıza ket vuran Covid-19 
salgını nedeniyle sağlık kapsamındaki 
çalışmalar hız kazanmış durumda. Öte 
yandan merceğimizi büyütüp SKA 3’ün 
alt hedeflerine odaklandığımızda her alt 
hedefin gerçekleşmesi için aynı çabanın 
sarf edildiğini söylemek zor. Bu hedef-
leri gerçekleştirmek için toplumdaki 
tüm birey, kurum ve otoritelere büyük 
sorumluluklar düşüyor. Dünya nüfu-
sunun %50’sinden fazlasının kentlerde 
yaşaması sebebiyle SKA 3 bünyesinde 
oluşturulan 9 alt hedefe ulaşılmasında 
özellikle kent yönetimlerine önem-
li roller düşüyor. Bin Yıllık Kalkınma 
Amaçları’ndan bu yana yerel yönetim-
ler, sağlığa dair küresel hedefleri ger-
çekleştirmek için merkezi yönetimlerce 
yürütülen çalışmaları destekledikleri 
gibi kendileri de yerelin ihtiyaçları doğ-
rultusunda ve kaynakları el verdiğince 
projeler üretiyorlar. Bültenimizin bu 
sayısında belediyelerin SKA 3 kapsa-
mında yürüttükleri çalışmalardan ba-
zılarını okuyucuların zihninde “yerel 
yönetimler ne yapabilir?” sorusuna so-

mut bir cevap verebilmek için derledik. 
Keyifli okumalar…

Yerel Yönetimlerin Yenidoğan ve 

5 Yaş Altı Çocukların Ölümlerini 

Azaltmaya Yönelik Uygulamaları: 

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 
Bankası Grubu ve BM tarafından 2017 
yılında yayınlanan Çocuk Ölümlerin-
de Düzeyler ve Eğilimler raporunda 
dünya genelinde ‘beş yaşından önce 
ölen çocuk’ sayısının 2016 yılında 5,6 
milyon olduğu belirtilmiş.1 Bu ölümle-
rin %46’sını yenidoğan bebek ölümleri 
oluşturuyor. Canlı doğanlar arasında 
ise ölümler en çok bebeklerin ilk ayında 
görülüyor. Canlı doğan her 1000 be-
bekten 19’u doğumundan sonraki ilk 
ay içinde hayata veda ederken bu sayı 
birinci aydan bir yıla kadar olan dönem 
içinde ölen bebekler için 12, 1-5 yaş 
arasındaki çocuklar için ise 11 olarak 
belirlenmiş. Raporda 5 yaş altı çocukla-
rın çoğunlukla “önlenebilir sebeplerle” 
öldüğünün ve ölümlerin yarısının kötü 
beslenmeden kaynaklandığının altı çi-
zilmiş. Öte yandan güvenilmez su, te-
mizlik ve hijyen sorunları da yenidoğan 
ve 5 yaş altı çocuk ölümlere sebep olan 
diğer önemli faktörler olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Durum böyleyken yerel yönetimle-
rin yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların 
ölümlerinin azalması için sıklıkla yok-

Büşra Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Uzmanı 
Özge Sivrikaya, Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı

1 UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası Grubu ve BM. (2017). Levels and Trends in Child Mortality Report 2017.   
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf 

YAZI DİZİSİ:

2030 Hedeflerini Gerçekleştirmede Yerelin  
Rolü ve Yerelde Yapılan Çalışmalar
SKA 3: SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

 B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R



1312

sulluğun zeminini hazırladığı bu fak-
törleri ortadan kaldırmayı amaçlayan 
çalışmalar yürüttüklerini görüyoruz. 
Bu çalışmalardan birini Ümraniye Be-
lediyesi 2014 yılında başlattı. Ümraniye 
Belediyesinin Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bi-
lim Dalı ile birlikte yürüttüğü “Anne 
ile 0-1 Yaş Bebek Eğitimi, Bakımı ve 
Beslenme Desteği” projesi, “weaning” 
yani anne sütü yokluğuna alıştırma dö-
neminde olan bebeklerin sağlıklı ve uy-
gun bir şekilde beslenmesini sağlamayı 
amaçlıyor. Bu kapsamda, anne sütü 
dışında ek besine geçmeye hazırlanan 
5-6 aylık bebeklerin annelerine, bebek-
lerinin beslenme ve bakımları ile ilgili 
eğitim verilip söz konusu bebeklerin 
beslenme düzenleri ve diyetleri belirli 
aralıklarla annelere yapılan anketler yo-
luyla takip edildi. Ayrıca, belediye pro-
jenin bir parçası olarak maddi desteğe 
ihtiyaç aileleri tespit ederek bu ailelere 
süt, mama, bebek bezi gibi ürün yardı-
mında bulundu.2  

Konu ile ilgili bir diğer yaratıcı çalış-
ma ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından başlatıldı. Covid-19 
sürecinde ihtiyaç sahipleri ve yardım-
sever vatandaşlarını bir araya getiren 
“Askıda Fatura” uygulamasına Haziran 
ayında “Anne-Bebek Paketi” sekmesi 
eklendi. Açlık, hijyen ve temizlik so-
runlarının önüne geçmeyi hedefleyen 
Anne-Bebek Paketi sekmesi aracılığıy-
la yardım etmeye gönüllü bireyler, 0-3 
yaş arası 1 ya da 1’den fazla bebek sahibi 
olan ihtiyaç sahibi ailelere bez, mama ve 
hijyen paketi yardımı yapabiliyor. SKA 
3’e doğrudan hizmet eden Askıda Fatu-
ra Anne-Bebek Paketi uygulaması ile, 
2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 2206 anne 
ve bebeğin hayatına katkı sağlandı.3  

Evrensel Sağlık Güvencesini Sağlama 

ve Yerel Yönetimler: Makassar - En-

donezya & Lagos - Nijerya Belediyeleri

“Kimseyi Geride Bırakmamak” (Lea-
ving No one Behind) mottosuyla oluş-
turulan küresel amaçların 3.8. alt hede-

fi, “yaşam standartlarına bakılmaksızın 
herkesin ihtiyacı olan sağlık hizmetle-
rini alması ve sağlık hizmetlerine eri-
şimin finansal zorluğa yol açmaması” 
(WHO ve the World Bank, 2017, xii) 
olarak tanımlanan evrensel sağlık gü-
vencesinin (universal health coverage 
- uhc) inşa edilmesini hedefliyor. Bu 
kavramın bir boyutu olan temel sağlık 
hizmetlerine erişim verilerine baktığı-
mızda, dünya nüfusunun en azından 
yarısının ihtiyacı olan temel sağlık hiz-
metlerine erişemediği tahmin ediliyor.4  
Bu noktada, yerel yönetimlerin sağlık 
hizmetlerine erişimi toplumun her ke-
simine yayabilmek için en ufak katkı-
nın dahi büyük bir iyileşme ve gelişme 
sağlayacağı ve desteğe en fazla ihtiyacı 
olan bölgelerde çalışma yürütmesi, 
SKA kapsamında ulaşılması amaçla-
nan seviyeye erişimde büyük bir ivme 
sağlayabilir. Endonezya’nın Makassar 
Belediyesinin yürüttüğü “Bizim Doktor 
(Dottorotta)” projesi bu hareketlenme-
yi sağlayabilecek yerel çabalardan biri.5  

2  Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://projeler.umraniye.bel.tr/tr/projeler/proje/anne-ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/90/anne-
ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/185  

3  Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://askidafatura.ibb.gov.tr/mother-baby 

4  World Health Organization ve the World Bank. (2017) Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.
pdf;jsessionid=A77BF62871A4727B418FCE6DEAFBB46F?sequence=1 

5  Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://bit.ly/33GwuX7 

Kaynak: UNICEF

2014 yılında dönemin Belediye Başka-
nı Ramdhan Pomanto tarafından baş-
latılan ve yerel bütçe ile finanse edilen 
proje ile Makassar şehrinde yoksulluk 
sınırında veya altında yaşayan herkesin 
sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağ-
laması amaçlamış. Proje kapsamında 
basit yaralanmalardan tüberküloz gibi 
ağır hastalıklara kadar farklı fiziksel 
veya psikolojik hastalıkların tedavisi 
için doktor, hemşire, fizyoterapist gibi 
sağlık çalışanları söz konusu gruptaki 
hastaların evlerine giderek tedavileri-
ni gerçekleştirmiş. “Bizim Doktorlar” 
projesinde görevli sağlık çalışanlarının 
müdahale edemediği durumlarda ise 
proje takımı, ilgili hastaları en yakın 
hastaneye sevk etmiş. Projede 7 gün 24 
saat verilen evde sağlık hizmetlerine ek 
olarak hastaların ailelerine ev temizliği, 
uygun ev havalandırması gibi sağlıklı 
yaşamla ilgili eğitim verilerek onların 
sağlıklı yaşamla ilgili bilinçlendirilme-
si sağlanmış. Toplamda 19303 kişiye 
ulaşılan projenin uzun vadede Makas-
sar’da yaşayan insanların sağlık seviye-
lerini artıracağı düşünülüyor.

Sağlık hizmetlerine erişimle ilgili bir 
diğer çalışmayı da Nijerya’daki Lagos 
Belediyesi, farklı ulusal ve uluslarara-
sı kuruluşun işbirliğiyle yürütüyor.6 
2015 yılında başlatılan “Mokako / 
Iwaya Temel Sağlık Hizmeti” projesi 
ile nüfusunun yarısından fazlası yok-
sulluk sınırı altında yaşayan; temel 
altyapıya, temiz içilebilir suya ve ge-
leneksel sağlık hizmetlerine erişimi 
olmayan; anne ve bebek ölümlerinin 
çokça yaşandığı; ergen gebeliğinin 
fazlaca olduğu ve hijyen koşullarının 
kötü olması sebebiyle kolera, AIDS, 
sıtma gibi bulaşıcı ve salgın hastalık-
ların yaygın olduğu Mokako / Iwaya 
topluluğunun yaşadığı bölgede her-
kesin erişebildiği kapsayıcı ve bü-
tünleşik temel sağlık sistemi kurul-
ması amaçlanmış. Proje, “Farkındalık 
Uyandırma, Sağlığa Teşvik, Kapasite 
İnşası”, “Sağlık Makamları Sistemi 

Kurulması”, “İleri Temel Sağlık Mer-
kezi Kurulması” olmak üzere 3 temel 
bileşenden oluşuyor. Projenin ilk aya-
ğında düzenli olarak sağlığa teşvik ve 
farkındalık uyandırma etkinlikleri ve 
farklı mekanlarda yerinde mobil sağ-
lık etkinlikleri düzenlenmiş, bölge-
de sağlık hizmeti veren iyileştiriciler 
ve doğum görevlilerinin katılımıyla 
seminerler ve çalıştaylar organize 

edilmiş. Henüz başlamayan ikinci ve 
üçüncü bileşenler çerçevesinde ise ge-
leneksel sağlık hizmeti sağlayıcıları, 
belirlenen kriter ve standartlara göre 
yaratılan farklı sağlık mevkilerine ge-
tirilerek anne ve çocuk birime sahip 
İleri Temel Sağlık Merkezi kurulacak.

Uyuşturucu Madde ve Alkol  

Bağımlılığı: Kartal Örneği

Kaynak: WFP, Mokako

6 Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://bit.ly/33BQMkl

http://projeler.umraniye.bel.tr/tr/projeler/proje/anne-ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/90/anne-ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/185
http://projeler.umraniye.bel.tr/tr/projeler/proje/anne-ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/90/anne-ile-0-1-yas-bebek-egitimi-bakimi-ve-besl/185
http://askidafatura.ibb.gov.tr/mother-baby
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf%3Bjsessionid%3DA77BF62871A4727B418FCE6DEAFBB46F%3Fsequence%3D1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf%3Bjsessionid%3DA77BF62871A4727B418FCE6DEAFBB46F%3Fsequence%3D1


1514

7 World Drug Report 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.XI.9). https://bit.ly/2RCUR2g 

8   a.g.e. 

SKA 3 kapsamında ele alınan uyuş-
turucu madde ve alkol bağımlılığı 
kanser, kalp ve göğüs hastalıkları gibi 
birçok fiziksel ve psikolojik hastalığı 
tetikliyor, ölüm ve yaralanmalara se-
bep oluyor. Birleşmiş Milletler Uyuş-
turucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafın-
dan yayınlanan bir rapora göre dünya 
üzerinde 15-64 yaş aralığında 275 mil-
yon kişi 2016 yılında en azından bir 
kere uyuşturucu madde kullanmış.7 
Bu kişilerden 31 milyonu uyuşturucu 
kullanımı sebebiyle tedavi gerektiren 
sağlık sorunları yaşamış. 2015 yılın-
da ise 450.000 kişi madde kullanımı 
sebebiyle hayatını kaybetmiş. Öte 
yandan bu tarz bağımlılıkların sosyal 
sorunları da tetiklediği söylenebilir. 
Örneğin, 2013 yılı TÜİK verilerine 
göre Türkiye’de suça sürüklenen ço-
cukların %41.9’unun bağımlılık yapan 
madde kullandığı tespit edilmiş. Üs-
telik kullanımlarının birçok bireysel 
ve sosyal olumsuz sonucu olan bu gibi 
maddeler günümüzde daha çeşitli ve 

kolay erişilebilir.8 Bu şartlar karşı-
sında farklı yönetim kademelerince, 
madde ve alkol bağımlılığını azaltma-
ya dair farkındalık sağlama, önleyici 
tedbirler alma ve bağımlılık sonrası 
tedavi uygulama olmak üzere üçayak 
halinde çalışma yürütülüyor. Hayat-
lara en hızlı dokunuşu gerçekleştire-
bilecek olan yerel yönetimlerin de bu 
konuda çoktan aksiyon aldığını söyle-
mek mümkün. Bağımlılığı azaltmaya 
yönelik çalışma yapan belediyeler ara-
sında Kartal Belediyesi de yer alıyor. 
Belediyenin yürüttüğü “Hedef Benim 
Çocuğum mu?” projesi, uyuşturu-
cu ve madde bağımlılığı kapsamında 
toplumsal bir iyileşme sağlayabilmek 
adına başlatıldı. Proje bünyesinde 
gerçekleştirilen “Koruyucu ve Önle-
yici Çalışmalar” çerçevesinde, genç 
yaş grubu bireylerin bağımlılık yapan 
maddeler ve zararları üzerine bilinç 
ve farkındalık kazanmasını sağlandı, 
okullarda eğitim programları düzen-
lendi, gençler sosyal ve sportif aktivi-

telere yönlendirildi ve konu ile görsel, 
yazılı ve işitsel materyaller hazırlana-
rak dağıtıldı. Projenin diğer bir ayağı 
olan “Risk Gruplarına Yönelik Çalış-
malar” kapsamında ise Rehabilitasyon 
ve Yaşam Becerileri Merkezleri kuru-
larak bu merkezlerde riskli gruplarda 
yer alan bireylerin ilgi odağına faydalı 
hobi veya çalışma alanları yerleştir-
me, madde bağımlısı kişilerin sosyal 
hayata uyumunu sağlama ve bağımlı 
kişilerin tedavileri için sağlık kuru-
luşlarına yönlendirmeler yapma he-
deflendi. Projede çocukları ile kaliteli 
iletişim kurabilmeleri adına ailelere 
de eğitimler düzenlendi. 

Kaynakça

World Health Organization and In-
ternational Bank for Reconstructi-
on and Development / The World 
Bank. (2017). Tracking universal 
health coverage: 2017 global monito-
ring report.  

Kaynak: Amatem

Martin Luther King’in “Benim bir hayalim var” konuş-
masını çoğu kişi duymuştur. Amerika’da siyahilerin be-
yazlarla aynı haklara sahip olması için mücadele veren 
King, bu konuşmasında “tüm insanların eşit yaratıldığı-
nı” vurgulayarak 4 çocuğunun “tenlerinin rengiyle değil” 
karakterleriyle değerlendirildiği bir ülke hayal ettiğini 
belirtir. King’in 1963 yılının Ağustos ayında yaptığı bu 
konuşmadan bu yana, hem Amerika’da hem de dünya ge-
nelinde azınlık ve farklı göçmen gruplarına verilen hak-
larda iyileşmeler olmakla birlikte günlük hayatta ırka, et-
nik kökene, dini farklılıklara dayalı ayrımcı yaklaşımları 
hala dünyanın hemen her ülkesinde görmek mümkün. 
Öte yandan, birçok kişi ve kuruluş ayrımcılığa, ırkçılığa 
ve yabancı düşmanlığına karşı harekete geçmiş durumda. 
Bu sayımızın “NETWORKING” bölümünde ele alacağı-
mız Avrupa Irkçılığa Karşı Kentler Ağı (ECCAR) bu ku-
ruluşlardan biri. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Alman-
ya’nın Nürnberg şehrinde kurulan ECCAR; 

• her türlü ayrımcılığa, sosyal dışlama, ve ırkçılığa 
karşı adalet, dayanışma, eşitlik ve kapsayıcılık gibi 
değerlerini öne çıkaran çalışmalar yürütüyor,

• uluslararası etkinliklere katılarak bu değerlerin sa-
vunuculuğunu yapıyor,

• üyesi olan kentleri ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele 
etmeye teşvik ediyor,

• konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerin aktarılması için 
platform yaratıyor,

• üyeleri arasında temas ve işbirliği kurulmasını teşvik 
ediyor,

• ayrımcılığa karşı uluslararası dayanışmayı destek-
liyor.

Ağ, önceliklerini ve bu önceliklerin gerçekleştirilmesi 
için yapılabilecek eylemleri 2004 yılında kabul ettiği “10 
Madde Eylem Planı” (Ten-Point-Plan of Action) bel-
gesinde sıralamaktadır. Konuya yönelik aksiyon alma 
isteğinde olan yerel yönetimler için de rehber olma ni-
teliğinde olan belgeye https://bit.ly/3037Rmv linki üze-
rinden erişebilirsiniz. 

23 ülkeden üyesi bulunan ağa üye olmak isteyen beledi-
yeler, üyelik şartları ve üyelik aidatlarıyla ilgili detaylı 
bilgiye https://www.eccar.info/index.php/en/how-jo-
in-coalition üzerinden erişebilir. 

Resmi web sitesi: https://www.eccar.info/en 

İletişim:

Tel: +49 (0) 6221 58 15519

Fax: +49 (0) 6221 58 49160

E-mail: eccar@heidelberg.de

Sosyal medya:

Twitter: @ECCAR_Network

Facebook: /ECCARnetwork

YouTube: ECCAR

Avrupa Irkçılığa Karşı Kentler Ağı - ECCAR 

N E T W O R K I N G

http://www.eccar.info/index.php/en/how-join-coalition
http://www.eccar.info/index.php/en/how-join-coalition
http://www.eccar.info/en
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Dünyanın farklı bölgelerinden şehir paydaşlarının ve uz-
manların şehirleşmenin yarattığı sorunları masaya yatır-
dıkları, bilgi ve deneyim paylaşımında bulundukları ve 
network geliştirdikleri platformlar olarak bilinen kent 
forumları arasında yer alan Malezya Kent Forumu’nun 
(MUF) ikincisi 28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ger-
çekleşecek.

Yeni Kentsel Gündem’in öngördüğü sürdürülebilir, ya-
şanabilir ve adil kentlerin inşasına katkı sunmayı he-
defleyen MUF, bu yıl “Sürdürülebilir Kent Ulusu 2030 
– Sürdürülebilir Gündem’i Gerçekleştirmek için Dönüş-
türücü Yollar ve Eylemler” teması ile Kuala Lumpur’da 
düzenlenecek. MUF korona virüsün sebep olduğu “yeni 
normal” düzene uyumlu olarak online katılıma da izin 
veriyor. Forumda, kapsayıcı kentleşme, sürdürülebilirlik 
için inovasyon ve teknoloji, kent dayanıklılığı ve düşük 
karbon, kültür ve yaratıcı kentler ve sürdürülebilirliğin 
finansmanı alt temaları ile sanal sergi, kent laboratuvarı, 
yan etkinlik, ana oturumlar gibi farklı türlerde aktivite-
ler yapılacak. 

MBB de MUF’ta Yer Alacak

2018 Dünya Kent Forumu’nun da sekreteryasını yürüt-
müş olan MUF düzenleyici ekibi, başlattıkları “Kent Fo-
rumları Birlikteliği” inisiyatifinin bir parçası olması için 

Marmara Uluslararası Kent Forumu’nu (MARUF) davet 
etti. Yapılan işbirliğinin sonucu olarak MUF kapsamında 
MBB ve MARUF’u tanıtan oturumlar düzenlenecek.

Katılım Herkese Açık

Farklı ülkelerden 200’den fazla konuşmacının yer alacağı 
forum, STK temsilcileri, belediye temsilcileri, akademis-
yenler, uzmanlar ve halkın bireysel katılımına açık.

MUF’a online olarak katılarak

• network ağınızı genişletebilir,

• kent planlamasına dair fikirlerinizi dile getirebilir,

• kent sorunlarına dair tartışmalara katılabilir,

• alanında uzman kişilerin konuşmalarını dinleyebilir-
siniz.

Etkinlik kayıt:  
http://www.urbanicemalaysia.com.my/vmuf2020-
registration/

Etkinlik web sitesi:  

http://www.urbanicemalaysia.com.my 

İletişim

E-posta: info@urbanicemalaysia.com

Tel: +603 2011 0921

A J A N D A

Malezya Kent Forumu (Online)

Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası (European Week of 
Regions and Cities – EWCR) bu yıl 5 - 22 Ekim 2020 ta-
rihleri arasında online olarak düzenlenecek. Bu yıl “Yeşil 
Avrupa”, “Uyum ve İşbirliği” ve “Vatandaşları Güçlendir-
me” temalarına yönelik oturumların düzenleneceği et-
kinlik, kente dair en güncel tartışmaları takip edebilmek, 
benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle diyalog kurabilmek 
ve iyi uygulama örneklerini sergileyebilmek için önem-
li bir fırsat sunuyor. Etkinliğe, Avrupa’nın farklı bölge-
lerinden kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri, 
akademisyen ve uzmanlar katılım sağlayabiliyor. 

Etkinliğin programı: https://europa.eu/regions-and-
cities/programme/sessions_en 

Etkinlik kayıt:  
https://europa.eu/regions-and-cities/register_en  

Etkinlik web sitesi:   
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en  

İletişim

E-posta: EURegionsWeek@cor.europa.eu 

18. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası 
(Online)

A J A N D A

http://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en
http://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en
http://europa.eu/regions-and-cities/register_en
http://europa.eu/regions-and-cities/home_en

