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Marmara Belediyeler Birliği Hakkında 
1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği (MBB), bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en köklü ve 
kapsamlı belediyeler birliğidir. 

MBB, 6’sı büyükşehir olmak üzere 13 ilde faaliyet göstermektedir: Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova. 

Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin üye olduğu MBB, belediyelere yönelik eğitim hizmetlerinin 
yanında hukuk, finans, insan kaynakları, stratejik planlama gibi alanlarda yerel yönetimlere da-
nışmanlık da yapmaktadır. 

MBB, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kay-
naklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak so-
runlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, belediyelerin uluslararası platformlarda temsili gibi 
konularda öncülük yapmaktadır.

MBB kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis 
üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında 
işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. 
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MİSYON 
Misyonumuz; araştırmak, bilinç oluşturmak, paylaşmak ve desteklemektir.

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

• Demokratik ve sürdürülebilir şehir yönetiminin oluşmasına, çevrenin, doğanın ve tarihi de-
ğerlerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmak,

• Bilgi, deneyim ve kaynakları paylaşmak,

• Yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirme çabalarını desteklemek.

VİZYON
Yerel yönetimler ve şehircilik alanında küresel ölçekte değer üreten, öncü ve tercih edilen bir 
kurum olmak

İLKELER
• Kalite

• Liderlik

• Sürdürülebilirlik

• Saygınlık

• Adil Olmak

• Yönetişim

• Sosyal Sorumluluk

• Şeffaflık 
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PLATFORMLAR

• Bilgi Teknolojileri Platformu

• Çevre Platformu 

• Denetim Platformu

• Göç Platformu

• Hukuk Platformu

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu

• Kurumsal İletişim Platformu

• Kültür Sanat Platformu

• Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu

• Mali Hizmetler Platformu

• Yerel Diplomasi Platformu

MBB üyesi belediyelerin ilgili alanlarda faaliyet gösteren birim temsilcilerinden oluşur. Platform-
lar, MBB’nin görev alanına giren konulara ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamak, 
iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, koordinasyonu sağlamak, incelemeler ve araştırmalar yapmak, 
orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek amacıyla çalışır;
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ORGANİZASYONLAR

• Yerel Yönetimler Finans Zirvesi
   www.yfz.com.tr
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• Marmara Denizi Sempozyumu
   www.marmaradenizisempozyumu.com

• Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı
   www.yykitapfuarı.com

• Başkanlar Zirvesi 

• Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Sempozyumu
   www.sosyalhizmetpolitikalari.com
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• Akıllı Belediyecilik Zirvesi
   www.abz.com.tr

• Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi
   www.cocukvesehir.org

• Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri   
   www.altinkarinca.com.tr

• Marmara Belediyeler Birliği Afet    
   Koordinasyon ve İşbirliği Planı

Sosyal 
Hizmet
Sempozyumu
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MERKEZLER VE AKADEMİ 
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Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
• Şehir ve yerel yönetimler ihtisas kütüphanesi

• Yaklaşık 15.000 bilimsel eser 

• İnternet sitesinden kaynakların katalog taraması

• Dewey onlu sınıflama sistemi 

• Anglo American kataloglama kuralları 

• YORDAM otomasyon programı

• Şehirler ve yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları destekler.

• Bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırır.

• Dergi ve rapor yayınlar.

• Atölye çalışmaları yürütür.

• Şehir ve yerel yönetimlerle ilgili sempozyum, panel, konferans, kongre gibi etkinlikler  
düzenler.

• MBB’ye üye şehirlerdeki üniversitelerde yerel yönetim ve şehircilik alanlarındaki tez  
çalışmalarını destekler;

2016 yılı: 5 Yüksek Lisans / 5 Doktora

2017 yılı: 5 Yüksek Lisans / 6 Doktora



8

• 13 Akademi Programı 

• Yılda 8000 Kişiye 1400 Saat Eğitim

• Kapalı Grup (Hizmetiçi) Eğitimler

        40 farklı belediyeye 200 farklı konuda eğitim

• Genel Katılıma Açık Eğitimler

         4 farklı bölgede genel katılıma açık 38 farklı konuda eğitim

• Yerel yönetimlerin kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını destekler. 

• Kuruluşların yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

• Yöneticilerin takım kurma, takım çalışması, takım yönetimi, iletişim becerileri, karar alma, 
problem çözme, motivasyon, zaman yönetimi, proje yönetimi, liderlik, etkili sunuş, protokol 
kuralları gibi konularda liderlik ve yönetim becerilerini geliştirir.

• Yönetim danışmanlığı sistemi geliştirir.

• Şehir teknolojileri ve sistemleri eksenli bilgi toplumuna geçişte araştırma, uygulama ve po-
litika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturur.

• Akıllı Şehircilik kavramının ve uygulamalarının tabana yayılımını sağlar.

• Şehir teknoloji ve sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları takip eder ve işbirliği 
yapar.

• Şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının sürdürülebilir çözümler ile donatılması 
ve yönetilmesi için projeler geliştirir.
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Belediyelerin hizmet alanını da kapsayan göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum gibi konularda;

• Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar. 

• Yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlar, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlar. 

• Yerel yönetimlerin küresel düzeydeki iyi uygulamalar ve tecrübelerden yararlanmasına yö-

nelik faaliyetlerde bulunur. 

• Yerel yönetimler ile diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve üniversiteler 

arasında işbirliğini geliştirir ve ortak platformlar oluşturur. 

• Yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik 

faaliyetlerde bulunur. 

• Yerel düzeydeki çalışmaların ulusal politikalar ile uyumlu olması ve ulusal düzeydeki norm-

ların yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için çalışmalar yürütür. 

• Afet ve acil durumlar için hazırlıklı olunmasını sağlar.

• Kaynakların israfını önleyerek daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.

• İşbirliği ve koordinasyonu geliştirir.
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YAYINLAR
Süresiz Yayınlar

• Raporlar

• MBB Kültür Yayınları

Süreli Yayınlar

• Marmara Life (yılda 6 sayı)

• Marmara Haber (yılda 6 sayı)

• Şehir & Toplum (yılda 3 sayı)
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MBB Kültür Yayınları
Sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapan, üyelerine kurumsal kapasitelerini geliştirici 
teknik, hukuksal, finansal ve yönetsel danışmanlık hizmeti veren MBB, Kültür Yayınları ile bu 
alanlarda seçkin kitapları ve çeşitli periyotlarda yayınladığı Marmara Life ve Şehir&Toplum der-
gilerini okurlara sunmaktadır.
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radyomarmara.net marmaralife.com marmarahaber.gov.tr 
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Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp 
Gümüşpala Cad. No:10  

Eminönü - Fatih / İSTANBUL

Tel: 0212 402 19 00  

Faks: 0212 402 19 55  

E-mail: info@marmara.gov.tr


