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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerin-
den teşekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel 
diplomasi bilincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uy-
gulamaların yaygınlaştırılması ve koordinasyon sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca belediyelerimi-
zin yurt içi ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık anla-
yışının 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 vereceğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bülteni-
mizin ilk 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 hazırlandı-
ğını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz.

Burcuhan Şener

KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni   |   M. Cemil Arslan

Editör | Burcuhan Şener

Katkı Sağlayanlar
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Faruk Şit
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Melis Kaplangı
Anıl Kurtuluş
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Zeynep Damla Karanuh 
Ufuk Bingöl
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Editörden...

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Yerel Diplomasi Platformu tarafından hazırlanmıştır.
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Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe 
Programı Başvuruları Açıldı!
Türkiye ve AB üyesi ülkeler-
deki yerel yönetimler arasın-
da sürdürülebilir yapılar oluş-
turmayı hedefleyen “Şehir 
Eşleştirme Hibe Programı”na 
ilişkin teklif çağrısı duyurul-
du. Toplam bütçesi 2,6 mil-
yon avro olan hibe programı 
kapsamında Türkiye ve AB 

yerel yönetimleri arasında 
kardeş şehir ilişkilerini ve 
yerel yönetimlerin AB bü-
tünleşme sürecindeki rolleri-
ni güçlendirmeyi amaçlayan 
projelere öncelik verilecek. 
Türkiye’den belediyeler, il 
özel idareleri, mahalli idare 
birlikleri, valilikler ve kay-

makamlıklar ile AB üyesi 
ülkelerden yerel yönetimle-
rin ortaklaşa geliştirecekleri 
projelere, en az 60 bin avro, 
en fazla da 130 bin avro hibe 
desteği sağlanacak.

Proje başvurularının 9 Mart 
2018 saat 17.00’a kadar Mer-
kezi Finans ve İhale Birimine 

(www.mfib.gov.tr) yapılması 
gerekiyor.

Hibe programının tanıtımı 
amacıyla Avrupa Birliği Ba-
kanlığı tarafından bilgilendir-
me toplantıları düzenlenecek. 
Bilgilendirme günleri takvi-
mi daha sonra ilan edilecek.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr/51069.html), Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.
mfib.gov.tr) ve Europaid web sayfalarından (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.
welcome ) ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ ve http://www.kureselhedefler.org/

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Kapsamında Tür-
kiye’nin Mevcut Durum 
Analizi Projesi Aralık 2017 
ana raporu taslak çalışması 
yayınlandı.

Tüm dünyada kalkınmanın 
yönünün daha sürdürüle-
bilir bir rotaya evrilmesini 

öngören 2030 Gündemi kap-
samında tanımlanan Sürdü-
rülebilir Kalkınma Amaçları 
bazında Türkiye’nin mevcut 
durum değerlendirmesinin 
yanı sıra ülke değerlendirme-
lerine de yer verilen raporda 
Türkiye için kurumsal yapı 
önerisinde de bulunuluyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin 
Mevcut Durum Analizi Projesi Raporu Yayınlandı
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İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali 
Destek Programları İlan Edildi!

Başvuru rehberleri ve taslak sözleşme ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.istka.org.tr/duyuru-
lar/2018-yili-mali-destek-programlari-ilan-edildi/ linkinden erişebilirsiniz.

“Çocuklar ve Gençler”, “Girişimcilik” ve “Yenilik-
çi ve Yaratıcı İstanbul” başlıkları altında belirlenen 
mali destek programlarının son başvuru tarihle-
ri 21, 22, 23 Mart 2018 saat 17.00 olarak belirlendi.
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ile Araştırma ve Kay-
nak Geliştirme Şube Müdürlüğü personelleri, Avrupa Bölgeler Asamblesi tarafından düzenlenen ‘Be-
lediyeler İçin Avrupa Birliği Fonları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda başarılı proje örnekleri sunulan 
dört şehir arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. 

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesinin Projeleri Tanıtıldı

Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) tarafından organize edi-
len ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehdi Eker, AER Başkanı Dr. Hande Özsan Bozatlı, AER 
Genel Sekreteri Mathieu Mori, AB Türkiye Delagasyonu 
Başkan Yardımcısı Munuera Vinals, AB Bakanlığı Proje 
Uygulama Başkanı Bülent Özcan ve Avrupa Projeleri AER 
Koordinatörü Agnese Pantaloni yer aldı. 

Taze Bir Heyecan

Toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin proje tecrü-
belerini paylaşan Proje ve Dış İlişkiler Uzmanı Arzu Say-
gıner Çil, “Avrupa Bölgeler Asamblesi, 35 ülkeden yerel 

yönetimlerin yer aldığı Avrupa’daki en büyük bağımsız 
bölgesel ağ. Gerçekleştirdikleri toplantı, yerel yönetimlerin 
Avrupa Birliği fonlarından daha verimli bir şekilde yarar-
lanabilmeleri için önemli ve verimli bir etkinlik oldu. Açı-
lış konuşmalarının ardından sunumlarımızı yaptık. Bizim 
dışımızda İzmir, Denizli ve Gaziantep şehirleri de sunum 
yaptı. Yeni fikirleri taze bir heyecanla ekibimize anlatma-
lıyız. Proje fikrine herkesten önce kendimiz inanmalıyız ki 
bu sayede heyecanımız asla kaybolmasın. Bizler bunu uy-
gulamaya çalışıyoruz, bu doğrultuda hareket ediyoruz.” ifa-
delerini kullandı. Program AER Genel Sekreteri Mathieu 
Mori tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşması ve irti-
bat sağlama kokteyli ile sona erdi.
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Akıllı belediyecilik ve çevreci projeleriyle diğer yerel yönetimlere örnek olan Bağcı-
lar Belediyesi, Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan ve Avrupa Konseyi’nin de ön-
cülüğünü yaptığı, sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen ‘Başkanlar Sözleşme-
si’ne (Convenant of Mayor) imza attı. Başkan Lokman Çağırıcı’nın attığı imzayla Bağcılar 
Belediyesi, Türkiye’de sözleşmeyi imzalayan 14 büyükşehir ve ilçe belediyesi arasında yerini almış oldu.

Bağcılar Belediyesi, 57 ülkeden 6 bin 800 şehir ile bölgeyi 
kapsayan 6 bin 406 yönetimin imzasının bulunduğu dün-
yanın geleceği için güç birliği oluşturan en büyük kentsel 
iklim ve enerji girişimine katıldı. Bu kapsamda Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Avrupa Birliği’nin yü-
rütme organı olan ve Avrupa Konseyi’nin de öncülüğünü 
yaptığı ‘sürdürebilir enerji politikalarını destekleyen’ Baş-
kanlar Sözleşmesi’ni (Convenant of Mayor) imzaladı. 

Sözleşmede Bağcılar Belediyesi adına sorumlu Dış İlişkiler 
Uzmanı Faruk Şit ise şunları söyledi: “Başkanlar Sözleşmesi, 
yerel sera gazı salınımını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı 
direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde 
takip etmeyi amaçlayan belediye başkanları ve belediye ça-
lışanları küresel koalisyonudur.” Sözleşmeye göre Başkan 
Çağırıcı, Bağcılar’ın karbondioksit salınımının 2030 yılına 
kadar yüzde 40 oranında düşürülmesi taahhüdünde bulun-
du. Sözleşme gereğince imza atıldıktan sonra yerel paydaş-
larla birlikte hazırlanan İklim ve Enerji Eylem Planları ile 

azaltımlar kademeli olarak gerçekleştirilecek.

“Çevreci bir belediye olarak öne çıkıyoruz”

Tüm canlıların sağlıklı hayat sürdürebilmesinin sağlıklı bir 
çevre ile mümkün olduğunu ifade eden Başkan Çağırıcı, 
insanoğlunun kendisine emanet olan ormanların, akarsu-
ların, denizlerin, sokakların, parkların, kısacası doğal çev-
renin temiz tutulması ve korunmasından sorumlu oldu-
ğunu belirtti. 19 yıl önce de Çevre Şurası’nı düzenlemeye 
başladıklarını söyleyen Çağırıcı, Ambalaj Atığı Toplama ve 
Ayırma Tesisini inşa ederek kağıt kullanımını minimuma 
indirdiklerini ifade etti. 

Çağırıcı, “İlçemiz yeni yaşam alanlarına kavuşurken aynı 
zamanda park ve bahçeleri de kısa sürede tamamlayarak 
hizmete sunuyoruz. Çevreci bir belediye olarak da öne 
çıkıyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir enerji politikalarını 
destekleyen Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atarak da ciddi 
çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ettik.” dedi.

Bağcılar Belediyesi Dünyanın En Büyükleri 
Arasına Katıldı
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Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yetenekli çocukların değerlendirilmesi amacıyla bir yıl önce başlatılan 
“Çocuk Yetenekler Projesi” kapsamında başarılı olan 107 öğrenci ödüllendirildi. Lisans alarak sevenle-
rine gurur yaşatan sporcular uluslararası turnuvalara katılabilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başardığına hep birlikte şahitlik ettik.” dedi.

Bağcılar’ın Gururu Yetenekli Çocuklar 
Ödüllendirildi

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yetenekli çocukların 
değerlendirilmesi amacıyla bir yıl önce başlatılan “Ço-
cuk Yetenekler Projesi” kapsamında başarılı olan 107 
öğrenci ödüllendirildi. Lisans alarak sevenlerine gurur 
yaşatan sporcular uluslararası turnuvalara katılabilecek. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençleri-
mize fırsat verildiğinde neleri başardığına hep birlikte 
şahitlik ettik.” dedi.

“Birlikte yapılan çalışmaların hedefe nasıl 

ulaştığını gördük”

Programda konuşan Başkan Çağırıcı, “Başta bu işe ön-
cülük eden sporcularımızı ve öğretmenlerimiz olmak 
üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birlikte 
yapılan çalışmaların hedefe nasıl ulaştığının en güzel 
örneklerinin bir tanesini bugün burada görüyoruz. Bağ-
cılar Belediyesi olarak aldığımız projeleri hedefine ulaş-
tırmış bulunuyoruz. Gençlerimize fırsat verildiğinde 
neleri başardığına hep birlikte şahitlik ettik.” dedi.

İsmet Öztürk ise “Bağcılar, nüfusu kalabalık ama genç 
bir ilçemiz. 6 branşta 100’ün üzerindeki genç kardeşi-
mizin bu anlamlı projede başarı hikayelerini nasıl ger-

çekleştiğini hep birlikte görmüş olduk. Hepsini tebrik 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Burak Şit ise şunları söyledi: “Ço-
cuklarımız yorucu bir eğitim sürecinden geçtiler ancak 
verdikleri emeklerin karşılığını aldılar. Sporcularımıza 
bundan sonraki sınavlarında başarılar diliyorum.”

Lisansını alan sporcular uluslararası turnuva-

lara katılacak

Protokol konuşmalarının ardından futbol, karate, tek-
vando, güreş, yüzme ve engelli boccia dallarında aldık-
ları eğitim sonunda başarılı olan 107 öğrenciye lisans, 
başarı sertifikası ve madalyaları verildi. Ayrıca 6 branşta 
birinci olan sporculara kupa da verildi. 7-14 yaş aralı-
ğında bulunan lisanslı sporcuların uluslararası turnuva-
lara katılacağı belirtildi.

Projeye, Bağcılar Belediyesinin yanında Kalkınma Ba-
kanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bağcılar Spor Kulü-
bü, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üni-
versitesi ve Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Derneği 
destek verdi. 
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Beykoz Belediyesi tarafından her yıl kardeş şehirlerin 
katkılarıyla 20-24 Nisan tarihleri arasında Halk Dans-
ları Çocuk Festivali düzenleniyor. Festivale belediye-
nin kardeş şehirlerinden yaşları 10-15 arasında olan 
çocuk grupları katılım sağlıyor. Festival kapsamında 
misafir çocuklar ile Beykozlu çocuklar buluşturularak 
Beykoz ve İstanbul’daki tarihi ve kültürel bölgeler ta-
nıtılıyor ve çocuklar için kardeşlik ortamı yaratılıyor. 

2017 yılında da Beykoz Belediyesinin kardeş şehirle-
rinden Prizren (Kosova), İskele (KKTC) ve Srebre-
nica’dan (Bosna Hersek Cumhuriyeti) gelen gruplar 
Beykoz’da misafir edildi. Misafirler, Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK’i ve Beykoz Kaymakamı 
Ahmet KATIRCI’yı makamlarında ziyaret etti. Ayrıca 
gruplara Beykoz ve İstanbul’u tanıtan etkinlikler dü-
zenlendi.

Uluslararası Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz 
Belediye Başkanlığı Halk Dansları Çocuk Festivali 
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Beykoz Belediyesi, Eurodesk Te-
mas Noktası oluşturulması ama-
cıyla Ulusal Ajans - Eurodesk 
Türkiye - Avrupa Fırsatları Bil-
gilendirme Ağı’nın “Yeni Temas 
Noktaları” teklif çağrısına başvuru 
yaparak Eurodesk Temas Nok-
tası olarak akreditasyonunu aldı.

Eurodesk Temas Noktası, AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafın-
dan, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları 
hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluş olma özel-
liği taşıyor. Eurodesk Temas Noktası ile başta gençler olmak 
üzere birçok kesimden farklı insan; öncelikli olarak eğitim 
ve gençlik olmak üzere çeşitli alanlardaki Avrupa fırsatları 
ve Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgilendiriliyor 
ve belediye tarafından AB ile ilgili yapılacak faaliyetlerde bir 
araya gelmeleri sağlanıyor.

Bu kapsamda her yıl tüm AB ülkeleri ile aynı zamanda ol-
mak üzere Mayıs ayında Avrupa Gençlik Haftası etkinlik-
leri ile Ekim ayında “Time To Move” etkinliği kapsamında 
çeşitli programlar düzenleniyor. Beykoz ilçesindeki üniver-
site öğrencileri, Beykoz Belediyesindeki stajyer öğrenciler 
ve Gençlik Meclisi’ndeki gençler ile bir araya gelerek öğ-
rencilere Eurodesk, Avrupa fırsatları ve gençlere özgü AB 
programları anlatılıyor. Ayrıca hafta içi her gün mesai saat-
leri içerisinde ofis görüşmeleri yapılarak projeler konusunda 
destek veriliyor.

Eurodesk Temas Noktası Beykoz Belediyesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5 ilçesinden biri olan 
İskele ilçesinin nüfusu 20.245, yüzölçümü ise 774 kilometre-
kare.  İlçede 43 yerleşim birimi yer alıyor. İlçe halkı geçimini 
turizm, memuriyet, işçilik, çiftçilik, balıkçılık ve zanaatkar-
lık yaparak sağlıyor. Parkın açılış törenine Beykoz Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Mahmut Gülbasar ile meclis üyelerinden 
oluşan bir heyet katılım sağladı. İskele Belediye Başkanı Ha-
san Sadıkoğlu, 2008 yılında Beykoz Belediyesi ile başlayan 
kardeşliğin, gönül bağının, ebedi olmasını dileyerek  Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Başkan Yardımcısı Mah-
mut Gülbasar ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür 
etti.  Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Gülba-
sar ise Güzelyalı Mahallesi’ne yapılacak parkın 2016 yılın-
da projelendirildiğini ve kardeşliğe yaraşır güzel bir mekân 
yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek parkın Güzelyalı 
Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Güzelyalı Beykoz Parkı Açıldı
Beykoz Belediyesinin katkılarıyla Beykoz Belediyesinin kardeş şehirlerinden İskele (KKTC) 
Güzelyalı’da bir park düzenlendi.
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Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından belediye başkanları ve tem-
silcilerin katıldığı “Kardeş Belediye Başkanları ve İyi Örnekler Paylaşımı Forumu”nda Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen “Smart Beyoğlu” projesini 
tanıttı. Proje yabancı katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Beyoğlu Belediyesinin İstanbul’da 
düzenlediği “Kardeş Belediye Başkan-
ları ve İyi Örnekler Paylaşımı Foru-
mu”nda Beyoğlu’nun yurt dışındaki 
20 kardeş belediyesinin başkanları ve 
temsilcileri akıllı şehirlerin oluşturul-
masıyla ilgili en iyi örnek projelerini 
paylaştı. Forumun ilk oturumunda 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan “Beyoğlu’nun di-
jital aklı” olarak nitelendirilen Smart 
Beyoğlu Projesini tanıttı. Yerli ve 
yabancı turistlerin yanı sıra bölgede 
yaşayan vatandaşların hayatını da ko-

laylaştıracak olan proje katılımcıların 
büyük beğenisini topladı.

En iyi projelerini paylaştılar

Başkan Demircan’ın ardından Kadir 
Yılmaz ‘İstanbul Üniversitesi Tanı-
tımı’, Macaristan’ın Pecs Belediye 
Başkanı Pava Zsolt ‘Akıllı Dijital Şe-

hircilik’, Romanya’nın Bükreş Sektör 
1 Belediye Başkanı Dan Tudorache 
‘Temiz Enerji’, Hırvatistan Dubro-
vnik Belediyesi Dış İlişkiler Depart-
manı Sorumlusu Zrinka Raguž ‘Akıllı 
Şehir’ Filistin’in El-Halil (Hebron) 
Belediye Başkanı Tayseer Abu Sne-
neh ‘Coğrafi Bilgi Sistemi’, Tunus’un 
La Marsa Belediye Başkanı Ahmed 
El Guesmi ‘Akıllı Temizlik İşleri’ su-
numlarını gerçekleştirdi. 1. Oturum-
da ayrıca Fas’ın Casablanca Belediyesi 
ile Gaziantep Belediyesi de birer su-
num gerçekleştirdi.

Belediyeler Beyoğlu’nda En İyi Örnek Projelerini Paylaştı

ISWA raporlarına göre dünya genelinde 3 milyar insan temel atık servislerine erişemiyor ve çöp toplama 
sahalarının neden olduğu kirlilik sıtmanın sebep olduğundan daha fazla insanı öldürüyor.

Yerel yönetimlere e-devlet teknolojilerini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşma imkânı sunan WeGO’nun 
Akdeniz Bölge Temsilciliği Beyoğlu’nda açıldı. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan, “WeGO e-devletler organizasyonunun Akdeniz’deki bu bölge ofisini açmak bizim için 
gurur verici. WeGO’nun desteğiyle buradaki uygulamalarımızı çok daha ileri noktaya taşıyacağız.” dedi.

WeGO’ nun Akdeniz Bölge Temsilciği 
Beyoğlu’nda Açıldı

Beyoğlu Belediyesi internet tekno-
lojileri ve bilişim sistemleri üzerine 
birçok projesiyle dünya çapındaki 
organizasyonlarda ülkeyi temsil et-
meye devam ediyor. Dünya Yerel 
Yönetimler ve Şehirler E-devlet Or-
ganizasyonu WEGO, Akdeniz Bölge 
Temsilciliğini Beyoğlu Belediyesine 
verdi. İstiklal Caddesinde bulunan 
Kültür Kenti Vakfı’nda faaliyetle-
rine başlayan WEGO’nun Akdeniz 
Ofisi’nin açılışına; Beyoğlu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can ve WeGO Genel Sekreteri Dr. 
Young-sook Nam’ın yanı sıra Beyoğ-
lu’nun yurt dışındaki ve yurt içindeki 
kardeş şehirlerinin belediye başkan-
ları ve temsilcileri katıldı. Dünyanın 
dört bir yanından Beyoğlu’nun da 
aralarında olduğu 128 üyesi bulunan 
WEGO, yerel yönetimlere e-devlet 
teknolojilerini ve tecrübelerini bir-
birleriyle paylaşma imkânı sunuyor.

Tecrübelerimizi kardeş be-

lediyelerimize aktarmayı 

arzu ediyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 
Misbah Demircan açılış konuş-
masında, dünyanın dijital çağa 
doğru gittiğini belirterek “Sanayi 
4.0 oldu. Eğer üretimde 4.0 varsa 
yönetimde de 4.0 olması gereki-
yor. 4.0 şehirlerden de bahsede-
ceğiz. Güney Kore bu konuda 
gerçekten iddialı, özellikle de 
Seul Belediyesi. WeGO E-Devlet-
ler Organizasyonunun Akdeniz 
Bölge Ofisini Beyoğlu’nda açmak 
bizim için gurur verici. Birçok 
kardeş belediyemiz var. O kardeş 
belediyelerimize de bu tecrübele-
rimizi aktarmayı arzu ediyoruz. 
WeGO’nun desteğiyle buradaki 
uygulamalarımızı çok daha ileri 
noktaya taşıyacağız.” dedi

WEGO nedir? 

Güney Kore-Seul Büyükşehir 
Belediyesinin kurduğu, çok sa-
yıda ülkeden yerel yönetimlerin 
katılmasıyla oluşturulmuş bir 
kurum olan WeGo, yerel yöne-
timler e-devlet teknolojilerini ve 
tecrübelerini birbirleriyle paylaş-
ma imkân ve fırsatı veriyor. Ey-
lül 2010’da kurulan ve dünyanın 
dört bir yanından üye kentlerden 
oluşan küresel bir ağ olan organi-
zasyonun Dünya Bankası ve Bir-
leşmiş Milletler gibi uluslararası 
ortakları da bulunuyor. WeGo, 
Kentsel Yönetim ve Dijital Uygu-
lamalar alanında verdiği “WeGo 
Ödülleri” ile de katılımcıları açık 
fikirli düşünmeye ve ortak sıkın-
tılara karşı olumlu sonuçlar aldır-
mak için birlikte çalışmaya teşvik 
ediyor.
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Beyoğlu ile Pecs 
‘iki ulus bir kamera’ 
sergisinde buluştu

2 Ulus 1 Kamera 
Projesi

Beyoğlu 
Anadolu’nun özetidir

Beyoğlu İstanbul’un en gizemli ve en güzel 
şehirlerinden biridir

Beyoğlu ile Macaristan’ın Pecs şeh-
rinin tüm güzelliklerini bir araya ge-
tiren “İki Ulus Bir Kamera” fotoğraf 
sergisinin açılışında konuşan Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, “18. yüzyılda Büyük 
Ozanımız Aşık Dertli Pécs’e geldiğin-
de ‘Ne Hurisin, ne peri. İki güzelin 
birisin.’ diye başlayarak yazmış şiirini. 
Bahsettiği iki güzelden biri İstanbul, 
diğeri Pécs. Üç asır sonra bugün, aynı 
kanaate sahibim.” dedi.

Beyoğlu ile Macaristan’ın Pecs şehrini ta-
nıtan “İki Ulus Bir Kamera” isimli fotoğraf 
sergisi Macaristan’ın Pecs şehrinde bulunan 
Cella Septichora Visitor Center’de açıldı. 
Macarların ve Türklerin yoğun ilgi gös-

terdiği serginin açılışına; Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Maca-
ristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Pécs 
Belediye Başkanı Zsolt Pava, TİKA Buda-
peşte Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kı-

zıltoprak, Macaristan Dışişleri Bakanlığı’n-
dan Yurtdışındaki Kültür Merkezleri Daire 
Başkanı Erikat Kozlik, Yunus Emre Vakfı 
Budapeşte Müdürü Yakup Gül ve çok sayı-
da davetli katıldı.

Beyoğlu ile Pecs’in Tüm Güzellikleri Aynı 
Sergide Buluştu

Beyoğlu Belediyesi’nin 2009 yılından 
bu yana Kardeş Belediyesi olan Maca-
ristan’ın Pécs Belediyesi ile ortaklaşa 
yürüttüğü “2 NATIONS 1 CAMERA (2 
ULUS 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 fotoğ-
rafçı Beyoğlu ve Pecs şehirlerinin tarihi 
ve turistik bölgelerini gezerek fotoğraf-
ladılar. Çekilen bu fotoğraflar “İki Ulus 
Bir Kamera” fotoğraf sergisinde Macar-
ların ve Türklerin beğenisine sunuldu. 

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 
Beyoğlu’nu Kervansaray’a benzeterek, 
“Bugün dünya haritasına baktığımızda 
Doğuda yaşayan insanların mallarını 
ve kültürlerini tanıtmak için Batıya gi-
derken, Batıdaki insanların da Doğuya 
giderken İstanbul, Anadolu üzerinden 
gitmek istediklerini biliyoruz. Bu yo-
ğun geçişkenlik sırasında dünyadaki 
binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini 
çok iyi görüyoruz; İmparatorluklar, 
farklı dinler, farklı diller ve farklı kül-
türler. İşte Beyoğlu bütün Anadolu 
coğrafyasının, bütün İstanbul’un özü 
ve özetidir.” dedi.

“2 ULUS 1 KAMERA” projesi ilk ola-
rak 2016 yılında Macaristan Ankara 
Büyükelçiliği öncülüğünde başladı. 
Macar-Türk ilişkilerinin son dönemde 
siyasi alanda yoğunlaşmasından sonra 
ayrıca sivil temaslar ve dostluk ilişkile-
rimizin daha da güçlenmesi amaçlana-
rak Ankara ve Budapeşte arasında ger-
çekleştirildi. Fotoğraflardan hazırlanan 
seçkinin 3 Ekim 2016’da Ankara’da, 
daha sonra 31 Mart 2017’de Budapeş-
te’de sergi açılışı yapıldı. Aynı projenin 
Beyoğlu ve Pécs şehirlerine uyarlanmış 
hali de yine Macaristan Ankara Büyü-
kelçiliğinin de destekleriyle gerçekleş-
tirilmiş oldu.

Pécs Belediye Başkanı Zsolt Pava ise, “Çok ilginç bir sergi açılıyor bugün. Görece-
ğiniz resimlerde iki şehrin hayatını göstermeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi 
Pach diğeri de İstanbul Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu ile kültürel ilişkilerimiz yedi yıldır 
devam ediyor. Beyoğlu’nu saatlerce anlatabilirim. Beyoğlu İstanbul’un en gizemli 
ve en güzel şehirlerinden biridir.” ifadelerini kullandı.
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Büyükçekmece Belediyesi ve Mar-
mara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, 
14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde İs-
tanbul’da “Belediyelerin Geleceği ve 
Yeni Yaklaşımlar” ana temasıyla dü-
zenlenen Büyükçekmece I. Uluslara-
rası Yerel Yönetimler Kongresi’nin 
bildirilerinden oluşan 3 ciltlik kitap 
Marmara Belediyeler Birliği Kültür 
Yayınları tarafından yayımlandı. 

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel 
Yönetimler Kongresi’nde 21. yy’da 
dünyadaki değişim ve gelişim süreç-
lerinin belediyeler üzerindeki etkile-
ri; disiplinlerarası çalışmalar ve yerel-
den küresele iyi uygulama örnekleri 
ekseninde tartışıldı. Prof. Dr. Ruşen 

Keleş, Prof. Dr. Kemal Görmez,  
Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. 
Zerrin Toprak Karaman, Prof. Agni 
Vlavianos Arvanitis, Prof. Luca Mus-
cara, Prof. Massimo Balducci gibi 
yurt içi ve yurt dışından çok sayıda 
bilim insanının kurulunda yer aldığı 
kongreye, 200’ü aşkın bildiriyle baş-
vuru alındı. Hakem Kurulu’nun de-
ğerlendirmeleri neticesinde sözlü su-
num için 133 bildirinin kabul edildiği 
kongrede, aynı zamanda belediyele-
rin iyi uygulama örneklerinin sergi-
lendiği poster bildiriler de yer aldı. 

“Yerel Demokrasi ve Katılım, Sosyal 
Belediyecilik, Mekansal Planlama ve 
Kentsel Dönüşüm, Büyükşehir Bele-

diye Sisteminin Sorunları ve Gelece-
ği, Halk Sağlığı ve Belediyeler, Kent 
ve Ekoloji, Kent, Kültür, Kimlik ve 
Sanat, Uluslararası Göç ve Kentler, 
Teknoloji kullanımı ve Belediyeler, 
Yerel Kalkınma ve Belediyeler, Yerel 
Yönetimler Maliyesi, Ulaşımda Bele-
diyelerin rolü, Afet Yönetimi ve Be-
lediyeler, Yerel ve Küresel Ölçeklerde 
İyi Uygulama Örnekleri” gibi alt te-
maların yer aldığı kongrede, toplam 
33 oturum gerçekleştirildi. 

Marmara Belediyeler Birliği Kültür 
Yayınları tarafından yayımlanan 3 
ciltlik editoryal kitaba http://mar-
mara.gov.tr/Yayinlar linkinden ula-
şabilirsiniz. 

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler 
Kongresi Bildiri Kitabı Yayımlandı!
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Dünyanın lider su ve kanalizasyon idaresi İSKİ, imza attığı önemli projelerle uluslararası arenada 
tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İSKİ tecrübesini yerinde inceleyen yurt dışı heyetlerle bilgi ve biri-
kimlerini paylaşarak abonelerine sunduğu önemli hizmetler ve milyon dolarlık yatırımlarla özellikle 
yabancı heyetlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Öncü ve örnek kuruluş İSKİ’yi 2017 yılında 18 
yabancı heyet ziyaret etti.

Çeşitli ülkelerden gelen heyetlere talepleri doğrultu-
sunda bilgi-tecrübe paylaşımı, teknik destek, su ve 
atıksu arıtma alanında eğitimler veriliyor. Ayrıca ulu-
sal ve uluslararası öğrencilere de İSKİ’de staj imkânı 
tanınıyor. 

Afrika’dan Balkanlara kadar uzanan gönül coğrafya-
mıza hizmet etme sorumluluğu bilincinde olan İSKİ, 
su ve atıksu yönetimi alanında ülkemizi temsil etme 
hususunda gerekli gayreti gösteriyor. 

Bu minvalde, 2017 yılında 3 ülkenin su ve kanalizas-
yon idaresi ile uluslararası arenada işbirliği, teknik 
destek ve danışmanlık hizmetleri kapsamında İyi Ni-
yet Sözleşmeleri ve Protokoller imzalandı. Bunlar; 
Bosna-Hersek Saraybosna Su ve Kanalizasyon İdare-
si, Pakistan-Pencap Eyaleti Lahor Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (WASA), Etiyopya Federal Demokratik Cum-
huriyeti-Harar Bölgesi Su Tedariki ve Kanalizasyon 
İdaresi. İmzalanan protokoller çerçevesinde, İSKİ 
uluslararası platformda su ve kanalizasyon idarelerin-
de çeşitli alanlarda teknik ve idari danışmanlık yapı-
yor. Ayrıca, tecrübe ve bilgi birikimini kendi alanında 
tüm yetkinliği ile sürdüren İSKİ; Arap Su Kuruluşları 
Birliği (ACWUA) ile İyi Niyet Sözleşmesi imzalan-
ması hususunda da mutabık kaldı.

Örnek Alınan Kurum
“İSKİ”

Heyet Ülke
Hindistan Heyeti Hindistan

Libya Heyeti Libya

Somali Heyeti Somali

Amerika Heyeti Amerika

Ürdün Heyeti Ürdün 

Azeri Öğrenci Heyeti Azerbaycan

Macaristan Heyeti Macaristan

Arnavutluk Heyeti Arnavutluk

Irak Heyeti Irak

Mısır Heyeti Mısır

Güney Kore Heyeti Güney Kore

Malezya Heyeti Malezya

Gambiya heyeti Gambiya

Filistin Heyeti Filistin

Moldova Heyeti Moldova

Libya Heyeti Libya

Pakistan Heyeti Pakistan

Ürdün Heyeti Ürdün 

Dünyanın en büyük su ve kanalizasyon idaresi olan İSKİ, 2018 yılında da ülkemiz sınırlarını aşan işbirliği ve 
atölye çalışmaları kapsamında uluslararası seminer, sempozyum, fuar, kongre, ar-ge çalışmaları ve karşılıklı 
heyet ziyaretleri gerçekleştirecek. Teknolojiyi sadece satın alan değil, üreten bir ülke olma yolunda büyük 
bir atılım içerisinde olan Türkiye’nin örnek kurumu İSKİ, ülkemizin milli ve yerli kalkınmasında lokomotif 
görevi üstlenmeye devam edecek.
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Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından 12 ay süre ile 
devam eden “Yaşama Katılıyorum”  Projesi yoğun bir 
katılımla hayata geçirildi. 101.000 Euro bütçesi bulunan 
ve Avrupa Birliği (AB) hibe fonları ile desteklenen proje, 
Y. Endüstri Mühendisi Ceylan USUL koordinatörlü-
ğünde tamamlandı. AB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen “Dezavantajlı 
Grupların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebi-
lirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında 
gerçekleştirilen projeden Mustafakemalpaşalı kadınlar, 
gençler, çocuklar ve Roman vatandaşlar olmak üzere 
toplam 2035 kişi faydalandı. Proje kapsamında; Kişisel 
Gelişim Eğitimleri, Anne-Çocuk Seminerleri, Müzik 
Akademisi bünyesinde Keman, Klarnet, Davul, Darbu-
ka Eğitimleri, Tiyatro Eğitimi, Sürücü Belgesi Eğitimi, 
Mesleki Rehberlik Seminerleri, İstihdamda Eşit Fırsat 
Eşit İş Eğitimleri ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri gerçekleştirildi. Girişimcilik Eğitimine katı-
lanlar arasından 17 kişi kendi işini kurdu. Sürdürülebilir 
bir proje olan “Yaşama Katılıyorum” projesi ile 200 mü-
zisyen adayı yetiştirildi. Oyunculuk kabiliyeti olduğu tes-
pit edilen 20 kişi ise tiyatro eğitimi alarak belediye tiyatro 
ekibinde yer almaya hak kazandı.

“Yaşama Katılıyorum” Projesi Hayata Geçirildi 

ETKİNLİKLER

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye http://wuf9.org/ linkinden, Yeni Kentsel Gündem ile ilgili bilgiye ise 
http://www.csb.gov.tr/projeler/habitat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=16044 linkin-
den ulaşabilirsiniz.

Dünya Kentsel Forumunun (World Urban Forum) dokuzuncusu 7-13 Şubat 2018 tarihleri arasında 
Ekim 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Konferansında kabul edilen “Yeni Kentsel Gündem” konusuyla 
Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde gerçekleştiriliyor.
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Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.urban-future.org/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kentsel Gelecek Küresel Konferansı (Urban Future Global Conference) 28 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri
arasında “Sürdürülebilir Şehirler” temasıyla Avusturya’nın Viyana Şehrinde gerçekleştiriliyor. 

Serinin 9. programı olan 2018 Esnek Şehirler Kongresi (Resilient Cities 2018) 26-28 Nisan 2018 tarih-
leri arasında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sosyal uyum, esnek ve verimli şehirler ve özel 
sektörün esneklik süreçlerine entegrasyonu temalarıyla Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.resilientcities2018.iclei.org/ linkinden ulaşabilirsiniz.


