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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden 
teşekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplo-
masi bilincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygula-
maların 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 bir-
likte güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bülte-
nimizin sekizinci 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 hazırlan-
dığını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz. 
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Çözüm Üreten Kentler MARUF’ta 
Buluştu
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) ilkini 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde uluslararası düzeyde ger-
çekleştirdiği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF), 25 ülkeden 
200’ün üzerinde konuşmacıyı ve 5 binden fazla katılımcıyı 3 gün boyunca İstanbul’da ağırladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları doğrultusunda “Çözüm 
Üreten Kentler” mottosuyla dü-
zenlenen MARUF; kentleşme 
sürecinin bireyler ve toplumla-
rın hayatında ve kentte yarat-
tığı ekonomik, politik, sosyal, 
ekolojik değişim ve sorunları 
çözüm yollarıyla birlikte yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslarara-
sı düzeylerde dayanışma ve iş 
birliği içinde incelemeyi hedef 
alarak yola çıktı.

Forumun açılış konuşmaları-
nı MBB ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın ve MBB Genel Sek-
teri Dr. M. Cemil Arslan ger-

çekleştirdi. Büyükakın, açılış 
konuşmasında “İnşa ettiğimiz 
şehirler nasıl?” sorusu ile foru-
mun önemine dikkat çekti: “Taş 
mı, aşk mı, plastik mi? Şehirleri-
mizin çehresi bütün bu sorulara 
cevap veriyor. Bir gülistandan 
bahsetmek maalesef mümkün 
değil. ‘Modern şehircilik’ anla-
yışı bütün boyutlarıyla varlık 
sebebini kaybetmiştir. İnsanın 
kendisiyle, çevresiyle, dünyay-
la, diğer insanlarla ilişkisi, şe-
hirlerde büyük bir imtihan ver-
mektedir. Çok üretiyoruz, çok 
tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu 
fakat şehirlerimizdeki konfor 
giderek değişim gösteriyor. Bu 
nedenle kentsel, endüstriyel 

dönüşümü anlatacağız. Şehir-
lerimizin benzersiz olması için 
şartları tartışacağız, teknolojinin 
şehirlerimize nasıl akıl kataca-
ğını inceleyeceğiz. Çevremizle 
ahdimizi yenilemenin yollarını 
arayacağız. Her bireye, toplu-
mun her kesimine ulaşması ge-
reken hizmetleri burada değer-
lendireceğiz.”

Arslan ise, “Disiplinler arası ve 
sektörler arası bir ilişkiyi dik-
kate alan, bilgi temelli, üretken 
ve açık bir sistem kurmadan 
ne ülkeleri, ne de şehirleri etki-
li bir biçimde yönetme imkânı 
var artık. Politika yapıcılar için 
kültürel, ekonomik, sosyal, çev-
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resel konularda uzmanlar geç-
mişe göre çok daha önemli hale 
gelmiş durumdadır. Sağlıklı, 
güvenli, temiz ve yaşam kali-
tesi yüksek insanların yaşadığı 
şehirler etkin ve verimli yerel 
yönetimleri gerektirmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

“Kentleşmenin Zorlukları ve 
Fırsatları”

UN-HABITAT İcra Direktörü 
Maimunah Mohd Sharif foru-
mun açılışı için video mesaj 
gönderdi. Mohd Sharif’in gön-
derdiği video mesajda “Türki-
ye’de düzenlenen bu ilk kent 
forumundan haberdar olmak 
beni çok mutlu etti. Kentleşme-
nin zorlukları ve fırsatları hak-
kında farkındalık yaratmak için 
tasarlanan ve bir aylık etkinlik-
lerden oluşan Kent Ekimi’nin 
(Urban October) ilk gününde 
yapılıyor olması benim için ayrı 
bir mutluluk yarattı.” ifadeleri-
ni kullandı. Ayrıca Türkiye’nin 
UN-HABITAT’ın önemli pay-
daşlarından biri olduğunu da 

belirten Mohd Sharif, “Türkiye, 
uzun zamandan beri UN-HABI-
TAT’ın aktif bir ortağı. Birleşmiş 
Milletler’in sürdürülebilir kentsel 
kalkınmayı destekleme çabaları-
na bir mihenk taşı olan ve 1996’da 
İstanbul’da düzenlenen Habi-
tat II Konferansı’nı hatırlatmak 
isterim.” dedi. Sharif, forumun 
sonuçlarını duymayı dört gözle 
beklediğini de sözlerine ekledi.

21. Yüzyıl Kent Vizyonları

Oğuz Haksever’in moderatör-
lüğünü üstlendiği “21. Yüzyıl 
Kent Vizyonları” isimli açılış 
oturumunda, MBB ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Ekrem Yüce, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP 
Türkiye Mukim Temsilci Clau-
dio Tomasi ve Metropolis Genel 
Sekreteri Octavi de la Varga ge-
leceğin kentlerine dair görüşle-
rini aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, “Bir şehrin 
tarihi ve kültürel güzellikleri ya-
nında yaşanabilir olması da ge-
rekir. Modern şehirler milyonlar 
için daha fazla çekim alanına gi-
riyor. Kentlerde yaşamak herkes 
için cazip hale gelmiş durumda. 
Bugün geldiğimiz noktada şehir 
yönetiminin sorunları da hızla 
büyümekte. Çözümlerimiz de 
hali ile bu çağa uyum sağlamak 
zorunda. Akıllı şehirler, akıllı 
belediyecilik ile mümkün. Şeh-
re dair küresel sorunlara hızlı-
ca cevap verebilmek adına ça-
lışmalar yürütülmeli ve şehrin 
sakinlerine kulak vermeliyiz. 
Hayat hızla akarken mevcut alt 
yapının yaşlandığını göz önün-
de bulundurup doğru planlama 
ile dönüşüme ayak uydurmak 
zorundayız. Bizler şehrin plan-
lamasını yaparken ekonomisini 
de unutmamalıyız. Her şehrin 
ihtiyaçları ve potansiyeli fark-
lıdır. Bunu da göz önünde bu-
lundurarak, teknoloji ile entegre 
çalışmalar yürütmeliyiz.” dedi. 



5

“Hizmet eşitliği, ortak değerlerin 
üretilmesine katkı sağlayacak”

Sakarya Büyükşehir Beledi-
ye Ekrem Yüce, kent kültürü 
oluştururken belediye sınırla-
rı içerisindeki hizmet eşitliği-
ne dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak “Hizmet eşitliği, 
ortak değerlerin üretilmesine 
katkı sağlayacaktır. Eğer hiz-
met eşitliği sağlanabilirse kent 
merkezlerine yığılan nüfus 
çevreye taşınabilecek.” dedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıke-
sir’i evrensel standartlardaki 
şehir haline dönüştürmeye 
çalıştıklarını ifade ederek ka-
tılımcı belediyecilik yaklaşımı-
na sahip olduklarını söyledi.

“GSYH’nin yüzde 70’inden şe-
hirler sorumlu”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci 
Claudio Tomasi, 193 ülkenin en 
üst düzeyde 2015’te ilk kez ka-
rar verdiği 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları gündemi-
nin en büyük ortak insani çabayı 

temsil ettiğini anlattı. Kalkınma 
alanında 1990’larda kuvvetli bir 
akım olduğunu ancak henüz ba-
şarılamadığını belirten Tomasi, 
“Rio zirvesi ve sonrasında iktisadi 
büyümenin yeterli olmadığı be-
şeri gelişmenin gerekli olduğuna 
karar verildi. Bu gündem yalnız-
ca yerelleştirilebilirse gerçekleşti-
rilebilir. Dünya hızlı şekilde kent-
selleşiyor. Şehirler salınımların ve 
atıkların yüzde 70’inden mesul. 
Olumlu yönden bakıldığında ise 
GSYH’nin de yüzde 70’inden şe-
hirler sorumlu. İnsanlar şehre ge-
lip kendilerini kentlileştiriyorlar 
çünkü bir fırsat, umut arıyorlar.” 
diye konuştu.

Diyalog Marmara | Başkanlar 
Konuşuyor: Birlikte Düşün-
mek, Birlikte Hareket Etmek

‘Diyalog Marmara Başkanlar 
Konuşuyor: Birlikte Düşünmek, 
Birlikte Hareket Etmek’ isimli 
özel oturumun moderatörlüğü-
nü eski Kocaeli Belediye Baş-
kanı ve Marmara Belediyeler 
Birliği İlk Başkanı Erol Köse üst-

lendi. Kamu yönetimlerinin de-
ğişen ve gelişen dünyayı dikka-
te alması gerektiğini ifade eden 
MBB Başkanı ve Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın, “Kamu yöne-
timine ilişkin kullanılan araçlar, 
19. yüzyılda şekillenmiş fonksi-
yonel yapılar. Gelişen ve deği-
şen yeni dünya bu fonksiyonel 
yapılara uygun değil. Yeni dün-
ya bu yapıları kaldırmıyor. Ge-
lecekteki dünyanın yönetimini 
geçmiş yapılarla yapamazsınız. 
Bizim yapmamız gereken en 
önemli mesele 19. yüzyılda şe-
killenmiş fonksiyonel yapıları 
gelişen dünyada kullanılabile-
cek bir geçiş.” diye konuştu.

Kapsayıcı şehir vurgusu yapan 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, “Bir be-
lediye başkanı olarak öncelikli 
hedefim yanlış kararlarla şehri-
me zarar vermemek. Bu nedenle 
kararlarımızı tüm şehir ile birlikte 
almaya özen gösteriyoruz. Balıke-
sir olarak yönetişim ilkelerinin en 
güzel örneklerini sunmaya çalı-
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şıyoruz.” dedi. Bir yerel yönetici-
nin ne yapması gerektiğini en iyi 
o şehirde yaşayan vatandaşların 
söylediğini ifade eden Başkan Yıl-
maz, “Vatandaş bize ne yapma-
mız gerektiğini zaten söylüyor. 
Vatandaşa kulak vermek çoğu 
zaman başarıyı beraberinde geti-
riyor.” açıklamasında bulundu.

Oturumda konuşan Yalova Be-
lediye Başkanı Vefa Salman ise 
“Toplumsal, kamusal, ulusal ve 
küresel baktığımızda en fazla 
doğayı ve çevreyi tüketiyoruz. 
Değerli dostlar, Marmara Denizi 
giderek elden gidiyor. Bugün do-
ğan bir çocuk kesinlikle Marmara 
Denizi’ne giremeyecektir. Ve acı-
dır ki, Marmara Denizi’nden çı-

kan balığın artık yenilmeyeceğini 
söylemişlerdir. Bu konu Marmara 
Denizi’ne kıyısı olan şehirleri yö-
neten belediye başkanlarını direkt 
ilgilendiren konudur.” dedi. 

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet 
Sarıkurt katılımcılığa değinerek 
“Stratejik planları hazırlarken 
demokratik olmasına özen gös-
teriyoruz. Sivil toplum örgütleri 
ve vatandaşlarımız ile bir araya 
geliyoruz.” ifadelerini kullandı.  
Raylı sistemin önemine değinen 
Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem Yüce, “ Kentten köye 
göç için düzenlemeler yapılma-
lıdır. Çözüm üretilmesi gereken 
diğer konu ise trafiktir. Biz raylı 
sisteme geçiş yapmak istiyoruz 

çünkü ekolojik ve daha uygun.” 
dedi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bugün geli-
nen noktada şehir yönetimlerinin 
sorumluluklarının, cevaplanması 
gereken soruların ve çözülmesi 
gereken meselelerin nüfus artışı-
na bağlı olarak sürekli büyüdü-
ğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, 
gelişen teknoloji ile birlikte şehir 
çözümlerine olan yaklaşımların 
da değiştiğini ifade etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Herkese ve her 
kesime dokunabileceğimiz bir 
alandır belediye başkanlığı. Di-
yalog ve koordinasyon ile çö-
zümlerin üretilmesini önemli 
buluyorum.” dedi. 
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Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Birlik-
te Düşünmek, Birlikte Hareket 
Etmek” konulu özel oturuma 
konuk oldu. Başkan Akgün bu-
rada yaptığı konuşmada Tür-
kiye’de ve İstanbul’da deprem 
gerçeğine dikkat çekerek alın-
ması gereken önlemler hakkın-
da çağrıda bulundu. 

Türkiye ile Avrupa ülkeleri 
arasında yerel yönetimler ba-
zındaki uygulamalara değinen 
Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, “Hani çok söylenir ya; 
Avrupalılar medeni, Avrupalı-
lar eğitimli, kültürlü. Biraz da 
kendimizi eksilterek söyleriz o 
lafı. Aslında Avrupalı insanlar-
la bizim aramızda iki fark var. 
Avrupa’da da kurallar aynı, 
bizde de kurallar aynı. Avru-
pa’da da cezalar aynı, bizde 
de cezalar aynı. Fark şu,  Avru-
pa’da kurallar istisnasız herke-
se uygulanıyor.” dedi. 

Başkanlar “Play Marmara” ile 
Bölgeyi Tasarladı

Marmara Bölgesi’nde yer alan 
belediye başkanları, mevcut 
projeleri değerlendirebilecekle-
ri çok aktörlü bölgesel gelişme 
oyunu Play Marmara’yı oyna-
dılar. Forumun en çok ses geti-
ren etkinliklerinden Play Mar-
mara, bölgede yaşanacak her 
türlü zorluğu aşmak için ye-
nilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı 
amaçlıyor. Bu oyunla kentlerin 

gelişim sürecinde etkin aktör-
lerin, mevcut bilgi ve deneyim-
lerini temel alan senaryolar 
çerçevesinde, bölge ölçeğinde 
Marmara’nın durumunu ve yö-
netişim sürecini deneyimleme-
lerinin sağlanması amaçlandı.

Katılımcı Sayısı 5 Bini Aştı

İstanbul Kongre Merkezi’n-
de 3 gün süren programda, 51 
oturum gerçekleştirildi ve katı-
lımcı sayısı 5 bini aştı. MARUF 
Program Koordinatörü Ezgi 
Küçük’ün moderatörlüğünde-
ki kapanış oturumunda konu-
şan Büyükakın, “İzleyici sayı-
sıyla 3 bin kişi hedeflenmişti 
ama üstüne çıktı. Yani hedefler 
gerçekleşti ama bizim sayısal 
hedeflerden ziyade asıl hede-
fimiz içerik hedefiydi ve tuttu. 
Çok güzel tartışmalar yapıldı. 
Çözüm üretme konusunda bir 
nokta belirlemiştik. ‘Çözüm 
Üreten Kentler’ demiştik. Çö-
züm konusunda ciddi tebliğ-
ler sunuldu. Akademisyenler, 
belediye başkanları, uygula-
macılar, sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri güzel şeyler 
söyledi. Türkiye’nin belediye-
cilik deneyimi dünyadan elde 
edilen güzel deneyimler bir 
arada harmanlansın. Dünyanın 
bugünkü meselelerine çözüm 
üretmek için neler yapabiliriz 
şeklinde konuşmalar yaptık ve 
bunlar burada hakkıyla konu-
şuldu. Bundan sonraki süreçte 
iş yapma zamanı. Sürekli konu-

şarak vakit geçirilmesini doğru 
bulmuyoruz. Bundan sonra da 
aksiyon almak için belediyele-
rin de bu aksiyonda hızla hare-
ket etmeleri için çalışmalar baş-
latacağız.” dedi.

Türkiye’nin Bu Alanda İlk ve 
En Büyük Uluslararası Kent 
Forumu

Dünyadaki bilginin buraya ak-
tarılması konusunda aracılık et-
tiğini ifade eden MBB Genel Sek-
reteri M. Cemil Arslan, “3 gün 
dolu dolu geçen bir forum oldu. 
Marmara Uluslararası Kent Fo-
rumu biz hayal ettiğimizde bir 
teveccühle karışılacağımızı bili-
yorduk. 3 günde 25 ülkeden 245 
civarında konuşmacı katıldı. 3 
bin civarında katılımcı bekli-
yorduk. Katılımcı sayısı 5 bini 
buldu ve bunlar etkin bir şekil-
de yer aldılar. Katılımcı profili 
konusunda beni en çok mutlu 
eden şey, genç sayısının ve ka-
dınların çok fazla olmasıydı. Bu 
Türkiye’de insanların ufkunun 
ve  dünyayla iletişiminin açık 
olduğunu gösterdi ve bu bize 
müthiş derecede umut verdi. 2 
yılda bir planlıyorduk, katılım-
cılar 2 yılın çok uzun bir süre 
olduğunu söylediler. MARUF, 
Türkiye’deki bu alanda ilk ve 
en büyük uluslararası kent foru-
mu oldu. Dünyadaki en büyük 
5 kent forumundan biri olmayı 
amaçlıyoruz.” dedi.
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MBB ve IGLUS İşbirliği Sözleşmesi 
İmzaladı

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB) ve İsviçre Federal Po-
liteknik Üniversitesi (EPFL), 
Büyük Kentsel Sistemlerin 
Yenilikçi Yönetişimi (IGLUS) 
programı kapsamında işbirliği 
sözleşmesi imzaladı.

 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Marmara Ur-
ban Forum’da (MARUF) MBB 
Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyüka-
kın ve İsviçre Federal Politek-
nik Üniversitesi Ağ Endüstrile-
ri Yönetimi Başkanı ve IGLUS 
Program Direktörü Matthias 
Finger tarafından imzalanan iş-
birliği sözleşmesinde yayıncılık 
faaliyetlerinin karşılıklı olarak 
desteklenmesi ve ortak eğitim 

programları düzenlenmesi gibi 
konular ele alındı. Pek çok alan-
da bilgi ve tecrübe paylaşımına 
da olanak tanıyan sözleşmede 
IGLUS kapsamında yürütü-
len master programına, başta 
MBB üye belediye temsilcileri 
olmak üzere MBB vasıtasıyla 
kayıt olmak isteyenlere indirim 
yapılması hususuna da yer ve-
rildi. Yönetişim, kentsel yeni-
leme, enerji, ulaşım, su, akıllı 
şehirler, konut, yeşil altyapı, 
kültür, atık yönetimi, kentsel 
dayanıklılık, yerel finans, arazi 
kullanımı, limanlar ve havaa-
lanları konulardan oluşan mas-
ter programına MBB üzerinden 
gerçekleştirilen kayıtlarda %60 
oranında indirim uygulanması 
kararlaştırıldı. 

2 yıl boyunca farklı ülkelerde 
gerçekleştirilen 2’şer haftalık 
toplam 5 eğitim modülü ve on-
line eğitimlerden oluşan master 
programı kapsamında, IGLUS 
tarafından dünyanın dört bir 
yanından seçilen kentsel yöne-
tişim deneyimleri ele alınıyor. 
Şehir yöneticileri için kentsel 
sistemlerin yönetişimine yak-
laşmanın farklı ve yenilikçi yol-
larıyla ilgili birçok fırsat teşkil 
ediyor. 

Master programı broşürü-
ne link üzerinden erişim 
sağlayabilirsiniz: https://
iglus.org/wp-content/uplo-
ads/2019/05/IGLUS-Executi-
ve-Master-Flyer.pdf

https://iglus.org/wp-content/uploads/2019/05/IGLUS-Executive-Master-Flyer.pdf
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Başkan Büyükakın Avrupa Konseyi’nde 
Türkiye’yi Temsil Etti
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 
28-31 Ekim 2019 tarihlerinde Fransa’nın Strasburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Ye-
rel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde (Kongre) Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye’yi temsil 
etti. Başkan Büyükakın, akıllı şehirler, siber güvenlik, yerinden edilmiş kişilerin korunması gibi 
konuların gündeme geldiği ve Türkiye ile ilgili gözlem raporunun da tartışıldığı Kongre’de Tür-
kiye’yi temsilen konuşma yaptı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi Hak-
kında 

Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi, Avrupa Konseyi’nin ye-
rel ve bölgesel yönetimleri temsil 
eden temel organlarından biridir. 
Avrupa Konseyi, Avrupa çapında 
yüz binin üzerinde yerel ve böl-
gesel yönetimlerin seçilmiş tem-
silcilerinin sorunlarını tartıştıkla-
rı, deneyimlerini paylaştıkları ve 
görüşlerini hükümetlere ifade 

edebilecekleri bir forum ortamı 
sağlamaktadır. 1949 yılında ku-
rulmuş olan Avrupa Konseyi’nin 
amacı insan haklarının korunma-
sı ve geliştirilmesi, hukuk devleti 
ve çoğulcu demokrasi ilkelerine 
saygının sağlanmasıdır. 47 ülke-
nin üye olduğu Avrupa Konse-
yi’nin merkezi Strasburg’dadır. 
Avrupa Konseyi’nin temel or-
ganları Kongre’nin yanı sıra Ba-
kanlar Komitesi, Parlamenterler 
Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’dir.

Kongre’nin rolü, üye ülkelerde 
yerel ve bölgesel demokrasiyi 
ve bu yönetimlerin özerkliğini 
güçlendirmek, yerel ve bölgesel 
yönetişimi iyileştirmek ve Av-
rupa’daki bölgelerarası ve sınır 
bölgeleri arasındaki işbirliğini 
geliştirmektir. Kongre, bünyesin-
de bulunan İzleme, Yönetişim ve 
Güncel Konular Komiteleri tara-
fından hazırlanan raporlar aracı-
lığıyla üye ülkelere çeşitli tavsiye-
lerde bulunmaktadır. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu C40’ye 
Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, 9-12 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da düzenlenen C40 
Belediye Başkanları Zirvesi’ne 
(C40 World Mayors Summit) 
katıldı. Zirve kapsamında 10 
Ekim 2019 tarihinde düzenle-
nen “Ulusal Liderlerin Yardı-
mı Olmaksızın İklim Eylemini 
Gerçekleştirmek” başlıklı basın 
toplantısında konuşma yapan 
İmamoğlu, iklim sorununun 
çözümüyle ilgili görüşlerini 
dile getirerek “Dünyanın % 55’i 
artık kentlerde yaşıyor. Bazı 

ülkelerde şehirlerde yaşayan 
insan oranı çok daha yüksek. 
Benim ülkemde de % 85’leri 
bulmak üzere. Burada özellikle 
belediye başkanlarından ve ye-
rel yönetimlerden olan beklen-
ti oldukça yüksek. Bu manada 
biz ortak çalışma, bir arada çok 
aksiyon alma ve iş üretme ka-
pasitemizi büyütmeliyiz. Dün-
ya bizden bunu bekliyor. Belki 
de yerelde aldığımız oyların 
sebebi de bu. O bakımdan bera-
ber çalışmalı, beraber üretmeli 
ve dünyaya iklim adına, iklim 
değişimi adına ve yaşadığımız 
bu dünyanın daha uzun ve 

daha güzel bir yaşam çevresi-
ne ulaşması adına iş birlikleri 
yapmalıyız. Özellikle yerel yö-
netimlerle dünyadaki birçok 
sorunun, sadece iklimle ilgili 
değil, demokratikleşmeden tu-
tun birçok sorunu çözebilece-
ğine inananlardanım. Burada 
olmamızın sebebi bu ve çok 
faydalı bir iş birliği sürecine 
bizler de İstanbul adına dahil 
olup güzel işlere imza atacağı-
mızı düşünüyorum.” dedi. 

Haberin tamamına https://www.
ibb.istanbul/News/Detail/35923 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.ibb.istanbul/News/Detail/35923


11

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz BM İklim Zirvesi’nde

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Ey-
lül 2019 tarihinde düzenlenen 
Birleşmiş Milletler İklim Zir-
vesi’ne (UN Climate Summit) 
katıldı. İklim krizi ve bu krize 
karşı yapılabilecek eylem plan-
ları gibi konuların ele alındığı 
Zirve’de Yılmaz, “Balıkesir ola-
rak insanlığı ilgilendiren küre-

sel gündemlerin uygulanması 
noktasında çaba harcıyoruz. 
Yerel ve bölgesel yönetimler 
olarak bizler, ‘herkes için kal-
kınmayı’ hedefleyen aktörle-
riz. Bunun bilinciyle hareket 
ediyor, şehrimizin kapılarını 
dünyaya açıyoruz.” dedi. Ko-
nuşmasının devamında iklim 
değişikliğinin ciddi bir küre-

sel sorun olduğunu vurgula-
yan Yılmaz, “İklim değişikliği 
ile mücadele etmek için gerek 
bölgesel gerekse uluslararası 
düzeyde işbirliğini sağlamamız 
gerekiyor.” dedi.  

Haberin tamamına https://
www.balikesir.bel.tr/haberler/
baskan-yilmaz-bm-iklim-zirve-
sinde üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.balikesir.bel.tr/haberler/baskan-yilmaz-bm-iklim-zirvesinde
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Beyoğlu Belediyesi WeGO Toplantısı 
İçin Güney Kore’deydi

Beyoğlu Belediyesi, üyesi oldu-
ğu Dünya Akıllı ve Sürdürülebi-
lir Şehirler Organizasyonu’nun 
(WeGO) Güney Kore’nin Seong-
nam şehrinde düzenlenen 2019 
yılı Yönetim Kurulu toplantı-
sına katıldı. Başkan Yardımcısı 

Kübra Gülal ve Dış İlişkiler Ko-
ordinatörü Melis Kaplangı’nın 
katıldığı toplantıda, Beyoğlu 
Belediyesi, WeGO ile yürütülen 
kapasite geliştirme programları, 
Beyoğlu WeGO Akdeniz Bölge 
Ofisinin 2020 planları ve Be-

yoğlu’nın akıllı şehir çözümleri 
hakkında bilgi verdi. 

Haberin tamamına https://be-
yoglu.bel.tr/haber/wego-top-
lantisinda-beyoglunun-akilli-se-
hir-cozumleri-dikkat-cekti-4993.
html  üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://beyoglu.bel.tr/haber/wego-toplantisinda-beyoglunun-akilli-sehir-cozumleri-dikkat-cekti-4993.html
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Başkentten Bosna’ya: İSKİ Tecrübelerini 
Paylaşmaya Devam Ediyor
Bir dünya metropolü olan İstanbul’un kayıp kaçakla mücadelesi ve kazısız teknoloji uygulamala-
rı dikkatle takip edilmeye ve alanında örnek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede İSKİ; Uluslara-
rası Saraybosna Üniversitesi, AKATED ve SEDEF Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “III. Su Kayıpları 
Balkan Forumu” ve “III. Kazısız Teknolojiler Balkan Konferans ve Sergisi”ne katıldı.  

Bir dünya metropolü olan İs-
tanbul’un kayıp kaçakla mü-
cadelesi ve kazısız teknoloji 
uygulamaları dikkatle takip 
edilmeye ve alanında örnek ol-
maya devam ediyor. Bu çerçe-
vede İSKİ; Uluslararası Saray-
bosna Üniversitesi, AKATED 
ve SEDEF Vakfı iş birliğiyle 
düzenlenen “III. Su Kayıpları 

Balkan Forumu” ve “III. Kazı-
sız Teknolojiler Balkan Konfe-
rans ve Sergisi”ne katıldı.  

Saraybosna’da düzenlenen, 
Arnavutluk, Bosna, Bulgaris-
tan, Hırvatistan, Yunanistan, 
Kosova, Makedonya, Moldo-
va, Karadağ, Romanya, Sır-
bistan, Slovenya gibi ülkelerin 
katıldığı forumda İSKİ, stant 

açarak misafirlerini ağırladı. 
“III. Su Kayıpları Balkan Foru-
mu” ve “III. Kazısız Teknolojiler 
Balkan Konferans ve Sergisi” 
boyunca katılımcılar; su şebeke-
si yönetimi, hidrolik modeller, 
coğrafi bilgi sistemleri, kaçak 
tespiti, kazısız tekniklerin tanıtı-
mı gibi konularda bilgi ve tecrü-
belerini paylaştılar. 
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Organizasyonun platin spon-
sorlarından olan İSKİ adına 
açılış töreninde konuşma ya-
pan İSKİ Genel Müdür Yar-
dımcısı Şafak Başa, su idarele-
rinin işinin suyu temin etmek 
ve dağıtmakla bitmediğini, 
milyonlarca liralık yatırımlar-
la elde edilen suyun miktarı-
nın tüketiciye ulaşana kadar 
titizlikle korunması gerekti-
ğini, bunun için de kayıp ka-
çakla mücadelenin son derece 
önemli olduğunu ifade etti. 

Forumda ayrıca, Akıllı Şebeke-
ler Müdürü Veysel Dağlar’ın 
“Akıllı Şebekelerde Kayıp-Ka-
çakların İzlenmesi ve Akıllı Sa-
yaç Sistemleri” ile Kartal Şube 
Müdürü Kıvanç Çiftçi’nin 
“Atıksu ve İçmesuyu Hatla-
rında Teknolojik yöntemlerle 
Rehabilitasyon” başlıklı, İS-
Kİ’nin saha tecrübelerini akta-
ran sunumları gerçekleştirildi.  
Büyük tünellerin inşası, yerli/
milli makine kullanımı, tarihi 

yapılardaki kazısız teknolo-
ji uygulamaları ve İstanbul’u 
Türkiye ortalamasının çok al-
tında bir rakama ulaştıran ka-
yıp kaçak metotlarıyla İSKİ, 
tecrübelerini paylaşmak için 
Ankara’da da “V. Su Kayıp 
ve Kaçakları Forumu ve Fua-
rı”nda yer aldı. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığının himayesin-
de, Su Yönetimi Genel Müdür-
lüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün destekleriyle 
düzenlenen organizasyonda 
Almanya, Fransa, Hırvatistan, 
Romanya, Pakistan, Çin, Gü-
ney Kore ve Türkiye’den katı-
lımcılar da bilgi ve tecrübeleri-
ni çeşitli oturumlarda paylaştı. 
Su kayıp kaçakla ilgili strateji, 
planlama ve finansmana odak-
lanan organizasyonda İSKİ, 
bir stantla yer aldı ve örnek-
lik teşkil eden uygulamalarını 
mühendis ekipleriyle tanıttı.  

Fuarda ayrıca, su kayıplarının 
kontrolü için gerçekleştirilen 

başarılı çalışmaları ve yeni-
likçi ürünleri teşvik etmek, 
kamu-özel sektör-üniversi-
te işbirliğine katkı sağlamak 
amacıyla “Su Yönetimi Ödül-
leri” verildi. Belediyeler, su ve 
kanalizasyon idareleri, üreti-
ciler, üniversiteler gibi 9 farklı 
alanda başarılı projelere veri-
len ödüller arasında İSKİ, Ye-
nilikçi Projeler Kategorisinde 
“Yerli Teknolojilerle Su Kayıp-
larının Azaltılması Projesi” ile 
birinci oldu. İSKİ adına ödülü, 
Avrupa 1. Bölge Abone İşle-
ri Dairesi Başkanı Cemalettin 
Kaleli ve Tuzla Şube Müdürü 
İsmail Topal aldı. Üniversite-
ler kategorisinde ise İTÜ’de 
doktora çalışmalarını sürdü-
ren İSKİ personeli Samet TAŞ-
KIRAN ve ekibi, “İstanbul’da 
Gerçek Zamanlı Basınç Yöneti-
miyle Su Dağıtım Şebekesinde 
Kayıp Kaçakların Azaltılması 
Projesi” ile birincilik ödülüne 
layık görüldü.
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Marmara Bölgesi’ndeki Belediyeler 
Avrupa Hareketlilik Haftasını Kutladı

Avrupa Hareketlilik Haftası 
(EMW) her yıl olduğu gibi bu 
yıl da 16-22 Eylül tarihleri ara-
sında kutlandı. Avrupa Hare-
ketlilik Haftası’nın bu yılki ey-
lem çağrısı “Güvenli Yürüme 
ve Bisiklete Binme”,  sloganı 
ise “Birlikte Yürüyelim” (Walk 
with us) olarak belirlenmiş olup 
bu temalar kapsamında Marma-
ra Bölgesi’ndeki belediyeler çe-
şitli etkinlikler düzenledi. 

Belediyelerin düzenlendikleri 
aktivitelerden bazıları şöyle:

Beykoz Belediyesi 

• Hafta boyunca, belediye bina-
sının önünde yer alan bölüm-
de yaş farkı gözetmeksizin 
başvuran herkese “Temel Bi-
siklet Eğitimleri” verildi.

• Bisiklet ve kaykay akrobasi 
gösterileri yapıldı.

• Kargo Bisiklet ve Bisiklet Taksi 
uygulamaları tanıtıldı.

• 22 Eylül “Dünya Otomobilsiz 
Günü” etkinliği kapsamın-
da Paşabahçe – Yalıköy sa-
hil trafiği 10.00-13.00 saatleri 
arasında trafiğe katıldı. Bu 
kapsamda Beykoz Belediye 
Başkanı ve halkın katılımıy-
la toplu yürüyüş ve bisiklete 
binme etkinlikleri düzenlendi. 
Etkinlik kapsamında çekilişle 
katılımcılara 24 vitesli bisiklet, 
bisiklet aksesuarları, kaykay, 
paten, cep telefonu kılıfı, kask 
hediye edildi.

Bu etkinliklere dair detaylı bil-
giye aşağıdaki linklerden ulaşa-
bilirsiniz: 

https://www.beykoz.bel.tr/ha-
ber/beykoz-sahil-yolunda-oto-
mobilsiz-pazar_3806 

https://www.beykoz.bel.tr/
haber/birlikte-yuruyelim-bey-
koz_3799 

https://www.beykoz.bel.tr/ha-
ber/beykoz-sahil-yolunda-oto-
mobilsiz-bir-gun_3807

Beykoz Belediyesi, Avrupa Ha-
reketlilik Haftası’nda organize 
ettiği etkinlikler ile Avrupa Ha-
reketlilik Haftası Ödülleri’ne 
aday gösterildi. Bu ödüle aday 
gösterilmek için EMW kapsa-
mında üç kriterden en az birin-
de bir etkinlik organize edilmesi 
gerekiyor. Bu kriterler şunlardır:

1. Sürdürülebilir Kentsel Ula-
şım Aktiviteleri

2. İnsanların Ulaşım Seçenek-
lerini Etkileyen Kalıcı Ted-
birlerin Alınması

3. Otomobilsiz Kent Günü Et-
kinliği (22 Eylül günü için)

https://www.beykoz.bel.tr/haber/beykoz-sahil-yolunda-otomobilsiz-pazar_3806
https://www.beykoz.bel.tr/haber/birlikte-yuruyelim-beykoz_3799
https://www.beykoz.bel.tr/haber/beykoz-sahil-yolunda-otomobilsiz-bir-gun_3807
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Beykoz Belediyesi, her üç kri-
terde de faaliyetleri bulunduğu 
için, Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı Ödülleri’ne aday gösterildi.

Çanakkale Belediyesi

• Hareketli Yaşam Paneli: Ça-
nakkale Özgürlük Parkı’n-
da düzenlenen panel kapsa-
mında katılımcılar ilk olarak 
Avrupa Hareketlilik Haftası 
hakkında bilgilendirildi. Katı-
lımcıları arasında Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gök-
han’ın da yer aldığı panelde 
ayrıca,  Dr. Coşkun Zateri ile 
Dyt. Didem Güner obetize, 
sağlıklı beslenme ve hareket 
gibi konular hakkında konuş-
ma yaptı. 

• Otomobilsiz Gün/Birlikte Yü-
rüyelim: Bu etkinlik kapsa-
mında Değirmenlik ve Fatih 
Sokakları arasındaki yol gün 
boyu trafiğe kapatılarak halk 
yürümeye teşvik edildi.

• Kenti Pedallıyoruz!: Golf Çay 
Bahçesi il Yeni Kordon arasın-
da belirlenen parkurda bisik-
let turu yapıldı.

• Yelken Gösterisi

• Yaya Öncelikli Trafik Yılı Et-
kinliği: Bu etkinlik kapsa-
mında Gestaş İskele Alanı’na 
kurulan stantta halka Yaya 
Öncelikli Trafik Yılı konusun-
da yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi verildi. 

• Atikhisar Su İzi Parkuru ve 
Doğa Yürüyüşü

• “Hareket Kentin Her Yerin-
de!” Programı: Etkinlik çerçe-
vesinde Yeni Kordon ve Halk 
Bahçesi’nde Zumba ve Tabata 
dans gösterileri ile tenis göste-
risi düzenlendi.

Bu etkinliklere dair detaylı bil-
giye aşağıdaki linklerden ulaşa-
bilirsiniz:

h t t p : / / w w w . c a n a k k a -
l e . b e l . t r / t r / s a y f a / i c e -
r i k / 0 / 0 / 11 4 0 / 2 0 4 0 - a v ru -
pa-hareketlilik-haftasi-etkinlik-
leri-panelle-basladi

h t t p : / / w w w . c a n a k k a -
l e . b e l . t r / t r / s a y f a / i c e -
r i k / 0 / 0 / 11 4 0 / 2 0 5 1 - a v ru -
pa-hareketlilik-haftasi-etkinlik-
leri-devam-ediyor 

h t t p : / / w w w . c a n a k k a -
l e . b e l . t r / t r / s a y f a / i c e -
r i k / 0 / 0 / 11 4 0 / 2 0 5 9 - a v ru -
pa-hareketlilik-haftasi-etkinlik-
leri-sona-erdi

Edremit Belediyesi 

“Birlikte Yürüyelim” Edremit 
Yürüyüşü: Halkı yürüyüşe ve 
bisiklet kullanımına teşvik et-
mek amacıyla düzenlenen et-
kinlik kapsamında Edremit Be-
lediye Başkanı Selman Hasan 
ve Belediye Başkan Yardımcı-
larının katılımıyla Tuzcumurat 
Mahallesi Gümrük Meydanı’n-
dan Cumhuriyet Meydanı’na 
yürüyüş yapıldı. 

Haberin tamamına http://
www.edremit.bel.tr/haber/
edremit-te-avrupa-hareketli-
lik-haftasi-kutlaniyor-guven-
l i -yuruyus-ve-bisiklet-kul-
l ana l im-/2673 . .üzer inden 
erişebilirsiniz. 

http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2040-avrupa-hareketlilik-haftasi-etkinlikleri-panelle-basladi
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2051-avrupa-hareketlilik-haftasi-etkinlikleri-devam-ediyor
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2059-avrupa-hareketlilik-haftasi-etkinlikleri-sona-erdi
http://www.edremit.bel.tr/haber/edremit-te-avrupa-hareketlilik-haftasi-kutlaniyor-guvenli-yuruyus-ve-bisiklet-kullanalim-/2673
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Marmara Bölgesi’ndeki Belediyeler 
Yerel Demokrasi Haftası 
Kapsamında Etkinlikler Düzenledi

Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler, bu yıl “Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek” temasıyla dü-
zenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Be-
lediyelerin, 10-15 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenledikleri etkinliklerden bazıları şöyle: 

Beşiktaş Belediyesi

Yerel Demokrasi Haftası kap-
samında Beşiktaş Uluslararası 
Toplantısı düzenlendi. Bu yıl 
ilki düzenlenen Beşiktaş Ulus-
lararası Toplantısı çerçevesinde 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat, İstanbul’da görev ya-
pan yetmişin üzerinde başkon-
solos ve diplomatik misyon 
temsilcisiyle bir araya geldi. 
Etkinliğin açılış konuşmasını 

yapan Akpolat “Belediyemizde 
partiler üstü bir yönetim anla-
yışını benimseyerek her mahal-
lemize ve her sokağımıza eşit 
hizmet götürme prensibiyle ça-
lışıyoruz. Kardeş kent uygula-
masına da özel önem veren bir 
belediye başkanıyım. Şu anda 
Beşiktaş Belediyesi olarak yurt 
dışından 6 kardeş kentimiz bu-
lunuyor. Bundan sonra da be-
lirleyeceğimiz ve ortak fayda 

sağlayacak temalar üzerinden 
kardeş belediyelerimizi artıra-
cağız. Diğer yandan; her hafta-
ya bir festival hedefiyle Beşik-
taş’ı uluslararası etkinliklerin ev 
sahibi yapmak gibi bir projemiz 
var. Dünya festivallerini Be-
şiktaş’a getirme konusunda da 
sizlerden fikir ve desteklerinizi 
beklemekteyiz. Tüm bu alan-
larda yapacağımız çalışmalar 
kapsamında hem uluslararası 
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fonlardan daha fazla faydalana-
bilmek hem de ortak projeleri-
mizi artırarak Beşiktaş’ı dünya-
ya daha fazla entegre edebilmek 
için sizlerin desteği çok kıymetli 
olacak.” dedi. Başkanın konuş-
masının ardından soru-cevap 
şeklinde ilerleyen toplantıda, ta-
raflar karşılıklı fikir alışverişin-
de bulundu. Toplantı sonunda 
Başkan Akpolat dış ülke temsil-
cilerine toplantıya katılımların-
dan dolayı teşekkür etti. 

Haberin tamamına http://
www.bes ik tas .be l . t r/Say -
fa/28436/baskan-akpolat-bas-
konsoloslar-ile-bulustu üzerin-
den ulaşabilirsiniz. 

Edremit Belediyesi 

Edremit Belediye Başkanı Sel-
man Hasan Arslan, ELDW kap-
samında farklı partilerin gençlik 
kolları temsilcileriyle bir araya 
geldi. Türkiye siyasi tarihi ve 

gençlerin siyasetteki rollerinden 
bahsedilen toplantıda Başkan 
Arslan, gençlerin ülkenin ge-
leceği olduğunu ve bu sebeple 
onlara siyasette en ön sıralarda 
yer verilmesi gerektiğini vurgu-
ladı.  Haberin tamamına http://
www.edremit.bel.tr/haber/
baskan-arslan-genc-siyasetciler-
le-bulustu/2717 üzerinden ula-
şabilirsiniz.

http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/28436/baskan-akpolat-baskonsoloslar-ile-bulustu
http://www.edremit.bel.tr/haber/baskan-arslan-genc-siyasetcilerle-bulustu/2717
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İBB ve Paris Belediyesi İyi Niyet 
Protokolü İmzaladı

İstanbul Büyükşehir Başka-
nı (İBB) Ekrem İmamoğlu 
beraberindeki heyetle, Paris 
Belediyesine ziyarette bulun-
du. Paris Belediye Başkanı ve 
C40 Başkanı Anne Hidalgo 
tarafından sıcak bir şekilde 
karşılanan İmamoğlu, “Fran-
sa-Türkiye ya da Paris-İstan-

bul ilişkileri yüz yıllardır var 
ve muazzam bir geçmişi var. 
Üzerine yüzlerce, binlerce ki-
tap yazılabilir, üzerine konu-
şulabilir. Etkileşimi yüksek iki 
kent. Kentime 100 yıllık arka-
daş gibi hissediyorum şu an 
sizinle. Bu sıcaklıkla burada-
yım.” dedi. İkili beraberlerin-

deki heyetle birlikte toplantı 
yaptıktan sonra İBB ve Paris 
Belediyesi arasında İyi Niyet 
Protokolünü imzaladı. 

Haberin tamamına https://
www.ibb.istanbul/News/De-
tail/35889 adresinden ulaşabi-
lirsiniz

https://www.ibb.istanbul/News/Detail/35889
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Osmangazi Belediyesi Lofça Belediyesi 
ile Kardeş Şehir Oldu

Osmangazi Belediyesi ile Bul-
garistan’ın Lofça Belediyesi 
arasında kardeş şehir protokolü 
imzalandı. Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar ve 
Lofça Belediye Başkanı Kornelia 
Marinova tarafından imzalanan 
protokolle iki kent arasındaki 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
bağların güçlenmesi hedefleni-
yor. İmzalanan protokol anlaş-
masıyla ilgili konuşan Dündar, 
“Lofça ile kurduğumuz kar-

deşliğin dikkat çekici olacağına 
inanıyorum. Dünyada ender 
bulunan iki ayrı mimari eserin 
bulunduğu şehirleriz. Osman-
gazi Belediyesi olarak, böyle 
özel bir köprüyü sınırlarımız 
içerisinde bulundurmaktan do-
layı mutluyuz. Çünkü Irgandı 
Köprüsü, ilçemize ve kentimize 
tarihi ve turistik açıdan önemli 
bir değer katıyor. Bizler, dünya-
daki diğer köprülü belediyeler-
le de kardeşliğimizin sürmesini 

istiyoruz. Kültürel mirasımızın 
geleceğe aktarılması noktasında 
adım atmış oluyoruz. Bu kara-
rın ilçemize, şehrimize ve Lofça 
Belediyesi’ne hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 

Haberin tamamına http://
www.osmangazi.bel.tr/tr/ha-
ber/osmangaziye-bulgaristan-
dan-kardes-sehir  üzerinden 
ulaşabilirsiniz

http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/osmangaziye-bulgaristandan-kardes-sehir
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Beykoz Belediyesinden Kardeş Şehir 
Mohaç’a Taziye Ziyareti 

Moğolistanlı Heyet Bağcılar 
Belediyesini Ziyaret Etti

Beykoz Belediyesinin Macaris-
tan’daki kardeş şehri Mohaç 
(Macaristan) Belediye Başkanı 
Jozsef SZEKO’nun ölümü için 
düzenlenen cenaze merasimi-
ne Beykoz’u temsilen iki kişilik 
heyet katıldı.  Belediye Başkanı 
Murat Aydın’ın taziye mektubu 
belediye yetkililerine iletildi. 

Haberin tamamına https://
www.beykoz.bel.tr/haber/bey-
kozdan-kardes-mohaca-tazi-
ye-ziyareti_3824 üzerinden eri-
şebilirsiniz.

Türk Dünyası Belediyeler Birli-
ği’nin yerel yönetimler arası de-
neyim paylaşımı ve işbirliği ola-
naklarının görüşülmesi amacıyla 
düzenlediği program kapsamın-
da Türkiye’ye gelen Moğolistan 
heyeti, Bağcılar Belediyesini ziya-
ret etti. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı’nın makamında 
ağırladığı heyete belediyenin ko-
nutlaşma, kentsel dönüşüm ve 
yeşil alanların korunması üzerine 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Görüşmenin sonunda Ça-
ğırıcı heyete ziyaretlerinden dola-
yı teşekkür etti. 

Haberin tamamına http://www.
bagcilar.bel.tr/icerik/174/19004/
mogolistanlilara-yesil-alanla-
rin-yonetimi-ve-kentsel-donu-
sum-anlatildi.aspx  adresinden 
ulaşabilirsiniz

https://www.beykoz.bel.tr/haber/beykozdan-kardes-mohaca-taziye-ziyareti_3824
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/19004/mogolistanlilara-yesil-alanlarin-yonetimi-ve-kentsel-donusum-anlatildi.aspx
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Çinden Gelen Heyet Edirne 
Belediyesini Ziyaret Etti

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan, makamında 
Çin’in Qingyuan Belediyesin-
den gelen ve aralarında Bele-
diye Başkan Yardımcısı Peng 
Yudian’ın da bulunduğu he-
yeti ağırladı. Buluşmada Gür-
kan, “Çin kültürü çok beğen-
diğimiz bir kültür. İki kültür 
arasında benzerliklerimiz de 
var. Çin de Türkiye gibi tarihi 
çok güçlü bir ülke. Özellikle 
turizm alanında sizlerle işbir-
liği yapmak isteriz. Buradan 
Çin’e; Çin’den Edirne’ye ge-
len turist sayısının artması her 
iki ülke arasındaki iş birliğini 
daha güçlendirecektir. Ayrı-

ca kentsel dönüşümle ilgili 
bir projemiz var. Yakında ona 
başlayacağız. Onunla ilgili 
çeşitli görüşmeler, bilgi pay-
laşımları yapılabiliriz. Çinli 
turistler, ülkemize daha çok 
kültür turizmi için geliyorlar. 
Bu Edirne için de iyi bir yak-
laşım. Çünkü tarihi boyunca 
çok farklı kültürler Edirne’ye 
izlerini bırakmış. Biz de onları 
koruyarak geleceğe aktarmaya 
çalışıyoruz. Edirne 8 bin 300 
yıllık bir tarihe sahip. O yüz-
den burada geçmişte hüküm 
sürmüş bütün medeniyetlerin 
izleri var, eserleri var. Çin’in 
de büyük bir tarihi, geçmişi 

var. Bunu karşılıklı olarak tu-
rizm alanında değerlendirmek 
her iki ülke için de her iki şehir 
için de doğru olur. Çin’e özel-
likle tarihi eserle ilgili anlata-
cağımız çok şey var. Tabi on-
lardan alacağımız da çok şey 
var. Kuşkusuz bu bir tanışma 
ziyareti, bundan sonra ilişkile-
ri arttırarak sürdürmemiz ge-
rekir.” dedi. 

Haberin tamamına http://
w w w. e d i r n e . b e l . t r / c i n -
li-heyetten-isbirligi-ziyare-
ti/11975/  üzerinden erişebi-
lirsiniz. 

http://www.edirne.bel.tr/cinli-heyetten-isbirligi-ziyareti/11975/


23

Ataşehir Belediyesi Huzhou 
Belediyesinden Gelen Heyeti Ağırladı

Ataşehir Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Hışman, 
Çin’in Huzhou Belediyesin-
den gelen heyeti başkanlık 
makamında ağırladı. Ataşehir 
Belediyesinin çalışmalarını ve 
zabıta uygulamalarını yerin-
de incelemek ve iki belediye 
arasında kurulabilecek olası 

iş birliklerini görüşmek üzere 
Ataşehir Belediyesini ziyaret 
eden heyete, Başkan Yardım-
cısı Hışman ve Zabıta Müdü-
rü Battal Sarıkaya belediyenin 
çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Ziyaretin sonunda Hışman, 
iki belediye arasındaki görüş-
melerin devamlı olması ve iş 

birliklerinin kurulması temen-

nisinde bulundu. 

Haberin tamamına http://

www.atasehir.bel.tr/haber/

cin-nin-huzhou-belediyesi-n-

den-atasehir-e-ziyaret adre-

sinden ulaşabilirsiniz.

http://www.atasehir.bel.tr/haber/cin-nin-huzhou-belediyesi-nden-atasehir-e-ziyaret
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Alman Heyet Bursa’daki Belediyeleri 
Ziyaret Etti

Almanya’nın Hessen Eyaleti Avru-
pa İlişkileri Bakanı Lucia Puttrich 
ile Almanya’nın çeşitli siyasi par-
tilerinden milletvekilleri ve meclis 
üyelerinin aralarında bulunduğu 
Almanya heyeti çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Bursa Belediyele-
rini ziyaret etti. 

Nilüfer Belediyesi Ziyareti: 

Alman heyeti, Nilüfer Beledi-
yesi Başkan Vekili Yalçın Yıldız 
ağırladı. Görüşmede Yıldız, 
Alman heyete Nilüfer Beledi-
yesinin yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Yıldız ayrıca, 
yapılan bu ziyaretlerin bilgi ve 
deneyim aktarımı açısından 
önemli olduğunu belirtti.  Gö-
rüşmenin ardından Alman he-
yet, Nilüfer Belediyesi Halk 
Evi, Nilüfer Barış Meclisi, Ba-
sın Toplantı Odası ve Nilüfer 
İnovasyon Merkezi’ni gezdi. 

Haberin tamamına  http://www.
nilufer.bel.tr/haber-6444-alman_
heyetten_nilufer_belediyesine_zi-
yaret adresinden ulaşabilirsiniz.

Osmangazi Belediyesi Ziyareti: 
Heyeti Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar makamında 
ağırladı. Görüşmede Osmanga-
zi’nin sürdürdüğü projeler hakkın-
da bilgi verdikten sonra, Dündar 
kardeş şehir ilişkilerinin önemini 
vurgulayarak “Bursa ile Hessen 
arasında güzel bir dostluk var. 
Bursa ile Hessen 2010 yılından bu 
yana kardeş şehir. Biz de Lahn Dill 
Kreises ilçesi ile 7 yıldır kardeş şe-
hiriz.  Almanya’ya gittiğimizde be-
lediyeci gözüyle yapılan çalışmala-
ra bakıyoruz. Bir şekilde etkileşim 
oluyor. Biz bunun her zaman fay-
dasını gördük. İki ülke arasındaki 

ilişkilerin yerel ölçekte de ileriye 
gitmesi için birçok konuda işbir-
liği yapıyor ve çalışmalarımızda 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. 
Hessen ve Lahn Dill Kreises yö-
neticileri ile diyaloglarımızı sür-
dürüyoruz.” dedi. Görüşmenin 
ardından Dündar, Alman heyete 
belediye binasındaki projelerin 
yer aldığı bölümü gezdirdi. 

Haberin tamamına http://www.
osmangazi.bel.tr/tr/haber/bas-
kan-dundar-alman-bakan-putt-
richi-agirladi adresinden ulaşa-
bilirsiniz. 

http://www.nilufer.bel.tr/haber-6444-alman_heyetten_nilufer_belediyesine_ziyaret
http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/baskan-dundar-alman-bakan-puttrichi-agirladi
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Bosnalı Heyet Biga’yı Ziyaret Etti

Biga Belediye Başkanı Bü-
lent Erdoğan, Bosna Hersek 
Unsko-Sanski Kanton Bölgesi 
Başbakanı Mustafa Ruznic ile 
bakan ve belediye başkanla-
rından oluşan Bosna heyetini 
makamında ağırladı. Heyeti 
ağırlamaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Erdoğan, 
“Bu yıl 13.’sü düzenlenen fua-
rımız sizlerin katılımıyla ulus-
lararası bir anlam buluyor. 

Geçtiğimiz Temmuz ayında 
Srebrenitsa Soykırımı’nın 24. 
yıldönümü dolayısıyla Bos-
na’ya resmi ziyaret gerçekleş-
tirmiştik. Şimdi sizler geldiniz. 
Ben bu ziyaretleri kardeşliğin 
artması, kültürlerin birbirini 
tanıması, ticari faaliyetlerin 
artması, birlik, beraberlik ve 
dayanışma için çok anlamın-
da çok kıymetli buluyorum.” 
dedi. Ziyarette Biga Belediyesi 

ve Bosna Hersek Buzim Bele-
diyesi temsilcileri, iki beledi-
ye arasında imzalanacak olan 
kardeş şehir protokolü için ön 
görüşme yaptı. 

Haberin tamamına http://
w w w. b i g a . b e l . t r / t r / b i -
g a - i l e - b o s n a - h e r s e k - a r a -
sinda-kardesl ik-ve- isbir l i -
gi-koprusu-7599 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

http://www.biga.bel.tr/tr/biga-ile-bosna-hersek-arasinda-kardeslik-ve-isbirligi-koprusu-7599
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Beyoğlu Belediyesi Tiran Belediye 
Başkanını Ağırladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’ın Belediye Baş-
kanı Erion Veliaj’ı makamın-
da ağırladı. Buluşmada Yıldız, 
Arnavut mevkidaşına Beyoğ-
lu Belediyesinin projelerinden 
bahsetti. Ardından iki başkan 
kendi heyetleriyle birlikte top-

lantı yaptı. Toplantıdan sonra 
Yıldız, Veliaj’a Beyoğlu’nu gez-
dirdi. Ziyaretin sonunda Yıl-
dız, Tiran Belediye Başkanının 
ziyaretinden memnun olduğu-
nu belirterek “Türkiye ile Arna-
vutluk arasındaki tarihi bağları 
güçlendirecek olan ziyaretiniz 
inşallah bundan sonra da bir-

liğimizin, beraberliğimizin ve 
dostluğumuzun devamına ve-
sile olur.” dedi. 

Haberin tamamına https://
beyoglu.bel.tr/haber/tiran-be-
lediye-baskani-veliaj-beyoglu-
na-misafir-oldu-4990.html adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

https://beyoglu.bel.tr/haber/tiran-belediye-baskani-veliaj-beyogluna-misafir-oldu-4990.html
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Bayrampaşa Heyeti Kaunas 
Belediyesini Ziyaret Etti

Bayrampaşa Belediyesinden bir 
heyet, Türkiye ve Avrupa Bir-
liği (AB) şehir eşleştirme hibe 
programı kapsamında ortaklaşa 
proje yürüttüğü Litvanya’nın 
Kaunas Belediyesini ziyaret etti. 
“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata 
Projesi” isimli proje çerçevesin-
de gerçekleşen ziyarette heyet, 
Kaunas kentindeki sivil toplum 
kuruluşları ile gençlik ve spor 

merkezlerinde incelemelerde 
bulundu. 4 gün süren ziyaret 
boyunca heyet ayrıca Kaunas 
Belediyesinden yetkililerle spor, 
sağlıklı yaşam ve sosyal hizmet-
ler konusunda karşılıklı bilgi 
ve deneyim paylaşımında bu-
lundu. Ziyaret sonunda yapılan 
ortak basın açıklamasında Kau-
nas Belediye Başkan Yardımcısı 
Mantas Jurgutis “Böyle anlamlı 

ve yararlı bir projeyi Bayram-
paşa Belediyesi ile hayata geçir-
mekten ve Türk heyeti ülkemiz-
de misafir etmekten mutluluk 
duyuyoruz.” dedi. 

Haberin tamamına  http://
www.bayrampasa.bel.tr/icerik.
asp?is=0q14263q10q10q10q10q 
10q1hadq1qpis adresi üzerin-
den ulaşabilirsiniz. 

http://www.bayrampasa.bel.tr/icerik.asp?is=0q14263q10q10q10q10q10q1hadq1qpis
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kardeş 
Şehir Belediye Başkanlarını Ağırladı

Büyükçekmece Belediyesinin Struga’da 
Yaptırdığı Okul Bitmek Üzere

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Bursa’nın kurtuluşunun 97. 
yıl dönümü için gerçekleştirilen etkin-
likler kapsamında belediyenin yurt dışı 
ve yurt içindeki kardeş şehir belediye 
başkanları için akşam yemeği düzenle-
di. İş birliği yapma ve kardeş belediye-
lere destek verme gibi konularının ko-
nuşulduğu yemekte Aktaş, kardeş şehir 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin 
belediyelerin sosyo-kültürel hayatlarına 
olumlu katkı sunacağını vurguladı. 

Haberin tamamına https://www.bur-
sa.bel.tr/bursada-kardes-sehir-bulus-
masi-/haber/27998 üzerinden ulaşabi-
lirsiniz. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün, belediyenin kardeş şehri 
Makedonya’nın Struga Belediyesini zi-
yaret etti. Akgün’ü Struga Belediye Baş-
kanı Ramiz Merko makamında ağırladı. 
İkili, görüşmede Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin Struga’da yaptırmakta olduğu 
okulun ismi ile ilgili protokol imzaladı. 
Görüşmenin sonunda Akgün, “Kardeş 
şehrimiz Struga’da mutlaka elimiz bir 
yerlere değecektir. Struga’daki okul-
larda eğitimle ilgili konularda hizmeti-
mizin geçmesi noktasında kardeş şehir 
olarak elimizden geleni yapacağız.” di-
yerek Struga’da yaptırılan okulun inşa-
atının bitmek üzere olduğunu belirtti. 

Haberin tamamına https://www.bcek-
mece.bel.tr/makedonyadaki-okulun-a-
di-mustafa-kemal-ataturk-oldu.html 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.bursa.bel.tr/bursada-kardes-sehir-bulusmasi-/haber/27998
https://www.bcekmece.bel.tr/makedonyadaki-okulun-adi-mustafa-kemal-ataturk-oldu.html
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Tuzla Belediyesi Bosna Hersek’te

Karesi Belediyesi’nden Schwabisch 
Hall Kentine Ziyaret

Tuzla Belediyesi, “İki Tuzla Kardeşliği 
Projesi” kapsamında Bosna Hersek’in 
Tuzla Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında Tuzla Belediyesi bahsi geçen 
proje çerçevesince bastırdığı, 1631 yılın-
da yazılan ve ilk Boşnakça-Türkçe sözlük 
olarak kabul edilen Makbul-i Arif’in 2 
bin tanesini Bosna Hersek’in Tuzla Be-
lediyesine teslim etti. İki belediyenin bir 
araya geldiği buluşmada, Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, “İki Tuzla Kardeşliği 
Projesi”nin Türkiye ve Bosna Hersek 
arasındaki tarihi bağları daha da güç-
lendireceğini vurgulayarak “Şimdi ise 
bilimde, sanatta ve sporda birlikteliği-
mizi ülkelerimiz için daha çok geliştir-
memiz lazım.” dedi.

Haberin tamamına https://www.tuzla.
bel.tr/icerik/11/6589/iki-tuzla-kardesli-
gi--guclenerek-devam-ediyor.aspx adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
beraberindeki heyetle Avrupa Birliği 
tarafından fonlanan “Kardeş Şehirler 
Buluşuyor, Dünya Temiz Çevreye Ka-
vuşuyor” başlıklı proje kapsamında Al-
manya’nın Schwabisch Hall kentini ziya-
ret etti. Schwabisch Hall Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nden yapılan çalışma-
lar ve kullanılan araçlarla ilgili bilgi alan 
heyet, ardından proje çerçevesince kente 
gönderilen Balıkesirli öğrencilerle bir 
araya geldi. Belediyenin altyapı, üstyapı 
ve pazaryerleriyle çalışmalarını yerin-
den inceleyen heyete ziyaretleri boyunca 
Schwabisch Hall Belediyesi Başkanı Her-
mann-Josef Pelgrim eşlik etti.

Haberin tamamına http://www.karesi.bel.
tr/yazi/baskan-orkan-kardes-sehir-schwa-
bisch-hall-de-inceleme-ve-temaslarda-bu-
lundu adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/6589/iki-tuzla-kardesligi--guclenerek-devam-ediyor.aspx
http://www.karesi.bel.tr/yazi/baskan-orkan-kardes-sehir-schwabisch-hall-de-inceleme-ve-temaslarda-bulundu
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Tekirdağ Belediyesinden Kardeş Şehir 
Kecskemet’e Ziyaret

Nilüfer Belediyesi Kardeş Şehri 
Zavidovici’den Gelen Heyeti Ağırladı

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, beraberindeki heyetle bele-
diyenin Macaristan’daki kardeş şehri 
Kecskemet’i ziyaret etti. Heyeti, Kecs-
kement Belediye Başkan Yardımcıları 
Josef Kiraly ve Laslo Sipos ağırladı. 
Buluşmada Kiraly ve Sipos, heyete 
Kesckemet Belediyesinin çalışmala-
rı hakkında bilgi verdi. Ziyaretin so-
nunda misafirperveliklerinden dolayı 
Kiraly ve Sipos’a teşekkürlerini ileten 
Albayrak, onlara Karacakılavuz el do-
kuması hediye etti. 

Haberin tamamına http://www.tekir-
dag.bel.tr/haber/27966#haber adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

Nilüfer Belediyesi’nin Bosna Her-
sek’teki kardeş şehri Zavidovici’den 
çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Bursa’ya gelen ve aralarında Za-
vidovici Belediye Başkanı Haşim 
Mujanoviç’in de bulunduğu heyet, 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-
dem’i ziyaret etti. Heyeti Halk Evi’n-
de ağırlayan Erdem, iki belediyenin 
kardeşlik ilişkisini daha da güçlen-
dirmek için ellerinden gelen her şeyi 
yapacaklarını vurguladı. Öte yandan 
Mujanovic, tarım konusundaki tec-
rübeli olduklarının altını çizerek Ni-
lüfer Belediyesi ile bu konuda ortak 
çalışmalar yürütebilecekleri ifade eti. 

Haberin tamamına http://www.nilu-
fer.bel.tr/haber-6412-nilufer_ile_zavi-
dovici_arasindaki_baglar_daha_da_
guclenecek üzerinden erişebilirsiniz. 

http://www.tekirdag.bel.tr/haber/27966#haber
http://www.nilufer.bel.tr/haber-6412-nilufer_ile_zavidovici_arasindaki_baglar_daha_da_guclenecek
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Kardeş Şehir Pithievers’den İznik’e 
Ziyaret

Eurodesk ile Harekete Geçiyorum, 
AB Fırsatlarını Öğreniyorum 

İznik Belediyesi Başkan Vekili Zeliha 
Peşte, belediyenin kardeş şehir ilişki-
si içinde bulunduğu Fransa’nın Pit-
hievers şehrinden Belediye Encümeni 
olarak görevli olan Ercan Afacanoğ-
lu’nu makamında ağırladı. Görüşmede 
Afacanoğlu, iki belediyenin gençlerini 
spor alanlarında bir araya getirmek 
istediklerini belirtti. Buluşmanın so-
nunda Peşte, kardeş şehir temsilcisinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek Afacanoğlu’na Pithievers 
Belediye Başkanı Philippe Nolland’a 
verilmek üzere İznik çinisi hediye etti. 

Haberin tamamına https://www.iznik.
bel.tr/32098-baskan-vekili-peste-kar-
des-sehir-pithiviersi-agirladi/ adresin-
den ulaşabilirsiniz. 

2013 yılından itibaren Euro-
desk Temas noktası olarak faa-
liyet gösteren Beykoz Belediye-
si, “Time To Move” etkinlikleri 
kapsamında Beykoz Üniversi-
tesi’ndeki öğrencilerle bir araya 
gelerek bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. Toplantıda Beykoz 
Belediyesi “Eurodesk ile Hare-
kete Geçiyorum, AB Fırsatla-
rını Öğreniyorum” temalı bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunum-

da Eurodesk’in faaliyetlerini 
tanıtıldı.

Beykoz Belediyesinin sunu-
munun ardından toplantıda, 
Avrupa Birliği’nin gençler için 
organize ettiği gençlik değişimi 
ve gönüllülük projeleri, Eras-
mus programı ve Erasmus staj 
hareketliliği hakkında bilgiler 
verildi, broşürler dağıtıldı ve 
sorular cevaplandı. Toplantıya 
23 kişi katıldı. 

Time to Move

Time to Move, Ekim ayı içe-
risinde gençler için organize 
edilen faaliyetleri içermekte-
dir. Bu faaliyetler katılımcıları 
için uluslararası projelere dahil 
olma, Avrupa’yı keşfetme ve 
gelecekleri için gerekli tecrübe-
ler edinme fırsatları sunmakta-
dır. Tüm faaliyetler Eurodesk 
Temas Noktaları tarafından or-
ganize edilmektedir.

https://www.iznik.bel.tr/32098-baskan-vekili-peste-kardes-sehir-pithiviersi-agirladi/
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Edremit Belediyesine Avrupa Şeref 
Bayrağı Ödülü Verildi

Edremit Belediyesi, Avrupa 
Konseyi tarafından 1961 yılın-
dan beri her yıl Avrupa fikrini 
teşvik etmek amacıyla verilen 
Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü’nü 
alan belediyelerden biri oldu. 
Edremit Belediyesine uluslara-
rası projelere katılım göstermesi, 
kardeş kentlerle kurduğu ilişki-
ler ve yerelde yaptığı etkinlikler 
sebebiyle verilen ödülü, Edremit 
Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan’a Avrupa Şeref Bayrağı 
Avrupa Konseyi Parlamenterler 

Meclisi Başkan Yardımcısı Vale-
riu Ghiletchi takdim etti. Ödül 
töreninde Arslan, “Belediyemiz 
Türkiye’de Avrupa Şeref Bayra-
ğı ödülüne layık görülen tek ye-
rel yönetimdir. Bu prestij sadece 
yurt içinde değil, Avrupa’da da 
bilinen bir kent olmamızı sağla-
yıp bu sayede çok aktif bir şe-
kilde yürütmekte olduğumuz 
Avrupa kentleri ile proje iş bir-
liğimiz daha çok güçlenecek ve 
Edremit’imizin kalkınması için 
yenilikçi projelere imza ataca-

ğız. Bugün yaşadığımız onur ve 
gurur tarifsiz olmakla birlikte 
bu ödülle yürüdüğümüz yolun 
ne kadar doğru olduğunu ifade 
etmektedir. Bundan sonra hal-
kımız ve şehrimiz için ulaşma-
ya çabalayacağımız yeni hedef-
lerimizi göstermektedir.” dedi.

Haberin tamamına http://
www.edremit.bel.tr/haber/
avrupa-seref-bayragi-edremi-
tin-oldu/2735 üzerinden eri-
şebilirsiniz. 

http://www.edremit.bel.tr/haber/avrupa-seref-bayragi-edremitin-oldu/2735
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Cittaslow Girişimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
İznik ve Keles ilçelerinin 1999 
yılında İtalya’da kurulan ve 
günümüzde 30 ülkeden 260 
kentin üye olduğu Cittaslow 
(Yavaş Şehir) uluslararası ağı-
na katılmaları için girişimde 
bulundu. Bursa Kültür ve Tu-
rizm Tanıtma Birliği öncülü-

ğünde aralarında İznik Bele-
diye Başkanı Kağan Mehmet 
Usta Keles Belediye Başkanı 
Mehmet Keskin’in de bulundu-
ğu heyet İzmir Seferihisar’a gi-
derek buradaki Cittaslow mer-
kezinden ağa üyelik şartları ile 
ilgili bilgi aldı. Cittaslow ağına 
üyelik süreci başlayan İznik ve 

Keles Belediyeleri, üyelik için 
gerekli olan 72 kriteri sağlama-
ları durumunda Cittaslow’un 
bir parçası olacak. 

Haberin tamamına https://
www.bursa.bel.tr/buyukse-
hirden-cittaslow-atagi-/ha-
ber/28003 adresinden ulaşabi-
lirsiniz. 

https://www.bursa.bel.tr/buyuksehirden-cittaslow-atagi-/haber/28003
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Güney Kore’li Heyet Osmaneli ve 
Pazaryeri Belediyelerini Ziyaret Etti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı (BEBKA) ile Türk 
Hava Yolları’nın (THY) Güney 
Kore’de bulunduğu ortak te-
maslar sonucu Güney Kore’den 
gelen bir grup şehirleri tanımak 
ve turizmde iş birliği fırsatlarını 
görüşmek için Osmaneli ve Pa-
zaryeri Belediyelerini ziyaret etti. 

Ziyaretin Osmaneli kısmında 
ilçedeki tarihi yerleri gezen gru-
ba Osmaneli Belediye Başkanı 
Münür Şahin eşlik etti. Ziyaretin 
sonunda Şahin, “Osmaneli tu-
rizmde yükselen değer olurken 
Osmaneli Belediyesi her gün yeni 
işbirlikleri ile potansiyel müşte-
ri gruplarına ulaşmaya çalışıyor. 
BEBKA ve THY işbirliğinde Gü-
ney Kore’de gerçekleştirilen ziya-
retlerin sonucu bugün ilçemizde 
ağırladığımız Güney Koreli kar-
deşlerimizin iş birliği ile önümüz-
deki günlerde ilçemize yoğun ilgi 
göstereceğini düşünüyoruz. Gü-

ney Kore ile turizm konusunda 
iş birliği ortamı yaratan BEBKA 
ve THY’nin değerli yöneticileri-
ne çok teşekkür ediyoruz. Güney 
Kore’den ilçemize gelen kardeş-
lerimize çok teşekkür ediyoruz. 
Güney Kore’den gelen grubun 
ilçemizden mutlu bir şekilde, 
memnuniyetle ayrılmalarına se-
vindik. İnşallah Güney Kore’den 
ilçemize turist akını olmasını sağ-
larız.” dedi.       

Haberin tamamına https://
www.osmaneli.bel.tr/guncel/
guney-koreden-gelen-grup-os-
maneli-ilcesine-hayran-kaldi.
html üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Pazaryeri’ndeki doğa tesislerini 
ve tarlaları gezen grup seramik 
atölyesini de ziyaret etti. Habe-
rin tamamına http://www.pa-
zaryeri.bel.tr/yazi-icerik.php?i-
d=3077&kategori=1 üzerinden 
ulaşabilirsiniz.

https://www.osmaneli.bel.tr/guncel/guney-koreden-gelen-grup-osmaneli-ilcesine-hayran-kaldi.html
http://www.pazaryeri.bel.tr/yazi-icerik.php?id=3077&kategori=1
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UITP Ulaşım İdareleri Çalışma Grubu 
MBB Ev Sahipliğinde Toplandı

2018 yılından itibaren UITP’nin 
bölgesel eğitim merkezi olan 
MBB’nin ev sahipliğinde İstan-
bul’da 43. Ulaşım İdareleri Çalış-
ma Grubu Toplantısı düzenlendi. 
“Yönetişim – Değişen hareket ih-
tiyaçlarına cevap verebilmek için 
kentler kurumsal seviyede nasıl 
organize olur?” temasıyla düzen-
lenen toplantının açılış konuşma-
larını Montréal Metropol Ulaşım 
Bölgesel Yönetimi (ARTM) Yö-
netici Direktörü ve UITP Ulaşım 
İdareleri Çalışma Grubu Başkanı 
Daniel Bergeron ile MBB Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan yaptı. 

Toplantıya Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Belçika, İngil-

tere, İspanya, İsveç, Kanada, Ma-
caristan, Portekiz ve Singapur’da-
ki ulaşım idarelerinden üst düzey 
yöneticiler katıldı. OAC üyeleri-
nin kendi şehirlerinden deneyim-
lerini aktardığı toplantıda ulaşım 
idarelerinin sürdürülebilir toplu 
taşımanın sağlanmasındaki yeri, 
yeni hareketlilik hizmetlerinin 

yönetimi, bedava toplu taşımanın 
yaygınlaşması ve bunun sonuç-
ları gibi konular tartışıldı. Top-
lantının ikinci gününde İstanbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet-
meleri-Metrobüs (İETT- Metro-
büs) ile İstanbul Bilişim ve Akıllı 
Kent Teknolojileri’ne (ISBAK) tek-
nik gezi düzenlendi. 

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) 43. Ulaşım İdareleri Çalışma Grubu (OAC) Top-
lantısı 4-5 Kasım 2019 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ev sahipliğinde dü-
zenlendi. 
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AJANDA

Akıllı Kentler 
Fuarı Dünya 
Kongresi 

Avrupa 
Belediyeleri ve 
Bölgeleri Kongresi

Akıllı Kentler Fuarı Dünya Kongresi (Smart 
City Expo World Congress), 19-21 Kasım 2019 
tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şeh-
rinde düzenlenecek. İlk olarak 2011 yılında 
düzenlenen etkinlik, kentleri güçlendirmeyi 
ve kentsel yeniliği kolektife yaymayı amaçlı-
yor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte 
dijital dönüşüm, kentsel çevre, hareketlilik, 
yönetişim ve finansal kapsayıcılık konuları 
ele alınacak. Etkinlik, kamu, özel sektör ve 
akademiden birçok aktörü bir araya getirip 
onların etkinlik temalarıyla ilgili bilgi ve de-
neyim paylaşımında bulunması ve yeni ulus-
lararası işbirliği kurmaları için fırsat sunuyor. 

Etkinliğe https://registra-
tion.firabarcelona.com/?_
ga=2.123752138.1381670181.1572863730-
958002156.1571664796#/tickets/selection 
üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Etkinlikle ilgili daha detaylı bilgiye http://
www.smartcityexpo.com/en/home?utm_
source=collaborating&utm_medium=we-
gov&amc=dis.elogia.491683.482403.1357642 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Belediyeleri ve Bölgeleri Konseyi’nin 
(CEMR) düzenlediği Avrupa Belediyeleri ve Böl-
geleri Kongresi 6-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
Avusturya’nın Innsbruck kentinden düzenlene-
cek. “Yerel aksiyon. Küresel değişim. Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçlarını yaşamak.” mottosuyla 
düzenlenecek olan kongre, belediye başkanları, 
yerel ve bölgesel liderler ve sürdürülebilirlik ko-
nusuna ilgi duyan yerel aktörleri bir araya getir-
meyi planlanıyor. 

Etkinliğe kayıt hakkında bilgiye https://www.
cemr2020.at/en/registration/registration/32-0.
html üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Kongre ile ilgili daha detaylı bilgiye https://
www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.
html üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://registration.firabarcelona.com/?_ga=2.123752138.1381670181.1572863730-958002156.1571664796#/event/home
http://www.smartcityexpo.com/en/home?utm_source=collaborating&utm_medium=wegov&amc=dis.elogia.491683.482403.1357642
https://www.cemr2020.at/en/registration/registration/32-0.html
https://www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.html
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NETWORKING
DÜNYA AKILLI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER 
ORGANİZASYONU (WeGO) 

2010 yılında 50 üyeyle kurulan Dünya Akıl-
lı ve Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu 
(WeGO), şehirler, diğer yerel yönetimler, akıllı 
teknoloji çözümleri sağlayan kurumlar ile şe-
hirlerin akıllı ve sürdürülebilir şehirler haline 
gelmesi için çalışan ulusal ve bölgesel kuru-
luşların oluşturduğu uluslararası bir organi-
zasyondur. Şu an 150 üyesi bulunan WeGO, 
hayat kalitesini arttırma, kamu hizmetlerine 
erişimle ilgili yenilik geliştirme ve bölgesel re-
kabeti güçlendirme için uluslararası bir plat-
form olarak hizmet etmektedir. 

WeGo’nun vizyonu “Herkes için Akıllı Sür-
dürülebilir Şehirler” yaratmaktır. Misyonu ise 
şöyledir: 

• Şehirleri akıllı ve sürdürülebilir şehirlere dö-
nüştürme sürecini teşvik etme ve bu süreci 
kolaylaştırma

• Akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin dijital ka-
pasitelerini ve yenilikçi potansiyellerini ar-
tırma konusunda küresel bir platform olma

• Uluslararası işbirliğini ve birbirinden öğren-
meyi teşvik etme

WeGo akıllı şehir konusunda uluslararası kon-
feranslar düzenlemekte, proje ve yayınlar yap-
makta ve eğitim programları düzenlemektedir. 
Aynı zamanda akıllı şehircilikle ilgili sadece 
üyelerinin yararlanabileceği sistemler geliştir-
mektedir. 

WeGO’nun Akdeniz Bölge Ofisi Beyoğlu’nda 
bulunmaktadır. WeGO’nun bölgesel ofislerin-
den WeGO ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

WeGO ile daha detaylı bilgiye http://we-gov.
org/ üzerinden, üyelikle ilgili detaylı bilgiye 
http://we-gov.org/become-a-wego-member/ 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

WeGO ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal 
medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

Twitter: @WeGov_org

Facebook: @WeGovOrg

Linkedin: WeGO | World Smart Sustainable 
Cities Organization

Youtube: WeGO Secretariat

İletişim

WeGO Sekreteryası 

Tel: +82-2-720-2934 ~ 7

E-mail: secretariat@we-gov.org 




