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Editörden...
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden teşekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplomasi bilincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygulamaların 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 birlikte
güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bültenimizin
dokuzuncu 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 hazırlandığını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz.
Burcuhan Şener
Uluslararası İşbirliği Koordinatörü

KÜNYE
Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Yerel Diplomasi Platformu tarafından hazırlanmıştır.
Genel Yayın Yönetmeni | M. Cemil Arslan
Editör | Burcuhan Şener
Katkı Sağlayanlar
Merve Ağca Kocakoç
Özge Sivrikaya
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MBB’DEN HABERLER

MBB ve İBB’den Arnavutluk Depreminden
Etkilenen Belediyelere Destek
2019 yılı Kasım ayında Arnavutluk’ta meydana gelen deprem sonrası oluşan kriz durumunu yönetme konusunda
depremden etkilenen belediyelere destek olmak için, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) çağrısı üzerine Marmara Belediyeler Birliği (MBB),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölümü’nden iki uzmanı Arnavutluk’a gönderdi.

Uzmanlar 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Durres, Kruje ve Tiran şehirlerinde belediyeler ve itfaiye teşkilatlarına
kısa ve orta dönem kriz yönetimi konusunda destek verdi.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlardan gelen temsilcilerle bilgi ve deneyim paylaşımında
bulunan uzmanlar Tiran’da TİKA’yı ziyaret ederek muhtemel işbirlikleri üzerine görüştü.
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MBB Dünya Kent Forumu’na Katıldı

MBB, 8-13 Şubat 2020 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen 10. Dünya Kent
Forumu’na (World Urban Forum-WUF 10) katılım sağladı. Etkinliğin fuar alanında stant açan MBB ekibi, dünyanın
farklı ülkelerinden gelen katılımcılara MBB’yi ve Marmara
Uluslararası Kent Forumu’nu (MARUF) tanıttı. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, etkinlik kapsamında düzenlenen “Küresel Güney Ağının Mega Kentleri” ve “Kapsayıcı
Kentler: Kent Göçünün Pozitif Etkilerini Artırmak” başlıklı iki oturumda konuşma yaptı.
Dünya Kent Forumu Hakkında
İlki 2002 yılında Nairobi’de gerçekleştirilen Dünya Kent
Forumu (WUF), sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığı artırmak, sürdürülebilir kentsel kalkınma üze-
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rinde ortak bilgiyi geliştirmek, uygulama ve politikaların
kapsayıcı yönde değişimini sağlamak ve farklı paydaşlar
arasında koordinasyon ve işbirliğini artırıcı sürdürülebilir
kentleşme uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak
amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından her iki yılda bir
dünyanın farklı bir şehrinde düzenleniyor.
8-13 Şubat 2020 tarihlerinde onuncusu düzenlenen Dünya Kent Forumu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti
Abu Dabi ev sahipliği yaptı. İlk kez Arap yarımadasından
bir şehrin ev sahipliği yaptığı WUF’un bu yılki ana teması “Fırsatların Şehirleri - Kültür ve İnovasyon” (Cities of
opportunities - Connecting Culture and Innovation) idi.
WUF10, daha iyi ve sürdürülebilir kentler oluşturabilmek
için küresel düşünce liderleri, yerel yönetim temsilcileri,

akademisyenler, yatırımcılar, uzmanlar, gazeteciler, belediye başkanları ve bakanları bir araya getirdi.
WUF10 kapsamında diyalog oturumları, yuvarlak masa
toplantıları, basın toplantıları, eğitim toplantıları, kurul
toplantıları, müzakere toplantıları, şehir konuşmaları, özel
oturumlar, yan etkinlikler, Şehirlerden Sesler, SKA Uygulamaları, Şehir Kütüphanesi, Şehir Sineması, Teknik
Geziler gibi pek çok farklı türde 500’ün üzerinde etkinlik
düzenlendi. 168 ülkeden 13.000’in üzerinde katılımcı ve
450 konuşmacıya ev sahipliği yapan WUF10, şehirlerin ve
toplulukların karşılaştıkları sorunlara inovatif ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek için 133 standı da fuar alanında
ağırladı.
WUF10 hakkında ayrıntılı bilgiye
https://wuf.unhabitat.org üzerinden erişebilirsiniz.
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BELEDİYELERİMİZDEN HABERLER

Makedonya Belediye Başkanlarından
Marmara Bölgesindeki Belediyelere Ziyaret
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) düzenlediği “TDBB Kuzey Makedonya Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe
Paylaşımı Programı” kapsamında Makedonya Belediye Başkanları Bursa, Kocaeli ve İstanbul’daki belediyelere ziyaretlerde
bulundu. Makedonya Belediye Başkanlarının bir hafta boyunca yaptığı ziyaretlerde karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.
Haberin tamamına

http://www.zeytinburnu.istanbul/Haberler/Makedon-Belediye-Baskanlari-Turkiyedeki-Belediyeciligi-Ornek-Alacak üzerinden

ulaşabilirsiniz.

Ahmetbey Belediyesinden Kardeş Şehir
Stambolova’ya Ziyaret
Ahmetbey Belediyesinden bir heyet, Bulgaristan’ın Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Kasım’a yerel seçimlerde başkan
seçilmesi üzerine tebrik ziyaretinde bulundu.
Haberin tamamına

http://www.ahmetbey.bel.tr/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=604&cHash=b83fc7318f4ab86d51b9e6a39c4aeb9c üzerinden

ulaşabilirsiniz.

Bağcılar Belediyesi Bosna Hersek’te
3. Türkçe Sınıfını Açtı
Bağcılar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Bosna Hersek’in Jablanicka
şehrindeki JU Osnavna Skola Suljo Cilic İlkokulu’nda Türkçe sınıfı açtı. Sınıfın açılış töreninde konuşma yapan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik hizmetlerimize
devam edeceğiz.” dedi. Belediye, daha önce de Bosna Hersek’in farklı okullarda 2 Türkçe sınıfının açılmasında önemli
rol oynamıştı.
Haberin tamamına http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/19159/baskan-cagirici-bosna-hersek-bizim-ikinci-vatanimiz.aspx üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Balıkesir Belediye Başkanı ARLEM
Toplantısında
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İspanya Barselona’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel
Meclisi (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly - ARLEM) 11. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Göç, iklim
değişikliği gibi çeşitli küresel meselelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Yılmaz, “Balıkesir olarak Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nin çalışmalarına katkı sunmak istiyoruz. ARLEM vasıtasıyla Avrupa-Akdeniz bölgesindeki işbirliğini teşvik edebilir, iklim değişikliğinden göçe kadar birçok evrensel sorunun çözümü için sağlayacağımız
işbirlikleri ile büyük fırsatlar yakalayabiliriz.” dedi.
Haberin tamamına https://www.balikesir.bel.tr/haberler/baskan-yilmaz-ispanyada-evrensel-sorunlari-konustu-2020 üzerinden
ulaşabilirsiniz.

Başakşehir Belediyesi Katar Heyetini Ağırladı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Katar’ın Doha Belediyesi Meclis Üyelerinden oluşan heyeti makamında
ağırladı. Kartoğlu, heyete Başakşehir’in altyapı ve şehircilikle ilgili çalışmaları ve Türkiye’nin belediye seçim sistemi ile
ilgili bilgi verdi.
Haberin tamamına https://www.basaksehir.bel.tr/katar-heyetinden-basaksehir-belediyesi-ne-ziyaret üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayrampaşa Belediyesi Yeni Başlayan AB
Projesini Tanıttı
Bayrampaşa Belediyesi, Litvanya’nın Kaunas Belediyesi ile
ortak yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak
kazanan “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesinin
tanıtımını bir toplantıyla yaptı. Toplantıda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sporda da marka
haline getirdiğimiz Bayrampaşa’da bu projeyi en güzel biçimde hayata geçireceğiz.” dedi.
Haberin tamamına http://www.bayrampasa.bel.tr/icerik.asp?is=0q14171q10q10q10q10q10q1hadq1qpis üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Beşiktaş Belediyesi ELDW Partner
Ödülünü Aldı
Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin koordine ettiği ve 2019’da “Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etme” temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında düzenledikleri
Erasmus Günleri, Beşiktaş Uluslararası Toplantısı gibi çalışmalarla ELDW partner ödülünü almaya hak kazandı.
Haberin tamamına http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/31582/besiktas-a-avrupa-konseyi-nden-yerel-demokrasi-odulu üzerinden
ulaşabilirsiniz.

Beyoğlu Belediye Başkanı İsviçre,
Arnavutluk ve ABD Başkonsoloslarını Ağırladı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell’i ayrı günlerde makamında ağırladı. Yıldız’ın Thöni,
Kadzadej ve Darnell ile yaptığı görüşmelerde, ilgili üç ülkeyle Beyoğlu Belediyesi arasında sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yapılabilecek olası işbirlikleri konusu değerlendirildi.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
https://beyoglu.bel.tr/haber/isvicre-baskonsolosu-thoniden-baskan-yildiza-ziyaret-5085.html
https://beyoglu.bel.tr/haber/arnavutluk-baskonsolosu-kadzadejden-baskan-yildiza-ziyaret-5032.html
https://beyoglu.bel.tr/haber/abd-istanbul-baskonsolosu-darnellden-baskan-yildiza-ziyaret-5030.html

Bolu Belediye Başkanı Almanya’da
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak ve teknik inceleme yapmak üzere Almanya’ya gitti. Özcan, gezi kapsamında Neuss Belediye Başanı Reiner Breuer’i de ziyaret etti.
Haberin tamamına https://www.bolu.bel.tr/baskan-ozcandan-almanyaya-teknik-ve-inceleme-gezisi/ üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Bursa, Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi için
Güney Kore’de
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’de “Yenilikçi, Yaratıcı, Akıllı Şehirler İnşa Etmede Yerel Yönetimlerin Rolü”
başlığıyla düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi’ne katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, “Yerel yönetimler vatandaşın yaşam kalitesini artırarak ‘mutlu insan’ mottosunu oluşturmak adına iyi bir şehir yönetişim mekanizması geliştirmek zorundadır. İyi bir şehir yönetişimi ise yönetimde inovasyon, yerel
yönetim-vatandaş etkileşimi, insan kaynağı, hesap verilebilirlik, duyarlılık, ağ yapılaşma ve kamu-özel ortaklıkları ile
mümkündür.” dedi.
Belediye temsilcileri, T.C. Seul Büyükelçiliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu’na da katılım gösterdi. Bursa için
özel bir masa açılan etkinlikte, İznik Çinisi yabancı ziyaretçilere tanıtıldı.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/seulda-bursa-ruzgari/haber/28193
https://www.bursa.bel.tr/bursa-akilli-yatirimlari-ile-guney-korede/haber/28187

Portekiz Büyükelçisi, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanını Ziyaret Etti
Portekiz’in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı Portekiz ve Bursa
arasındaki kurulabilecek ticari işbirliklerini görüşmek üzere makamında ziyaret etti.
Haberin tamamına https://www.bursa.bel.tr/portekiz-bursa-ile-isbirligi-arayisinda-/haber/28279 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Londra ve
Selanik’te Düzenlenen Fuarlara Katıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesinden temsilciler, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nden yetkililerle İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı (World Travel Market- WTM) ve Yunanistan’ın Selanik şehrinde
gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Sergisi’ne (Philoxenia International Tourism Exhibition) katılarak Bursa’da gerçekleştirilen kültürel aktivitelerin tanıtımını yaptı.
Haberin tamamına https://www.bursa.bel.tr/buyuksehir-londra-ve-selanikte-/haber/28276 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece Belediyesi Kardeş Şehri
Gorna Oryahovitsa ile İşbirliği Protokolü
İmzaladı
Büyükçekmece Belediyesi, Bulgaristan’daki kardeş şehri Gorna Oryahovitsa Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.
Protokol toplantısı sonrası açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bu protokol ile ticari ve sanayi
alanda işbirliği yapılacak. Bölgemizdeki iş insanları, Gorna Oryahovitsa’da boş duran fabrikalardan istifade edebilecekler
veya yeni yapılacak olan sanayi alanlarıyla ilgili iş insanlarımızla görüşeceğiz. Bu yolla ticari ve sanayi alanlarda daha sıkı
bir işbirliğimiz olacak.” dedi.
Haberin tamamına
https://www.bcekmece.bel.tr/buyukcekmece-belediyesi-gorna-oryahovitsa-belediyesi-ile-isbirligi-protokolu-imzaladi.html

den ulaşabilirsiniz.
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üzerin-

Bosna Hersek Büyükelçisinden
Çanakkale’ye Ziyaret
T.C. Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Gökhan, Sadoviç’e Çanakkale’nin kültürü ve sosyal yaşamı ile ilgili bilgi verdi.
Haberin tamamına http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2564-buyukelci-sadovicten-baskan-gokhana-ziyaret
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çanakkale ve Tarragona Belediyelerinin
Ortak Projesinin Kapanış Toplantısı
Çanakkale’de Yapıldı
Çanakkale Belediyesinin, İspanya’nın Tarragona Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü ve iki belediyenin akıllı şehir dönüşümünü ivmelendirmesi için ortak çalışmalar yürütmesi ve işbirliklerini geliştirmesini hedefleyen Ortaklık Projesi’nin
kapanış toplantısı Çanakkale’de gerçekleşti.
Haberin tamamına
http://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/icerik/0/0/1140/2473-gelecegin-akilli-sehirleri-icin-ortaklik-projesinin-kapanis üzerinden

ulaşabilirsiniz.
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Edirne Belediye Başkanı CEMR
Toplantısında
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Belediyeler
ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından 23-24 Ocak 2020
tarihlerinde Fransa’nın Orleans şehrinde düzenlenen “Avrupa’nın Geleceği Konusunda Görüş: Yerel ve Bölgesel Yönetimler Avrupa Projesinin Yeniden Canlandırılmasına Nasıl
Katkı Verebilirler?” başlıklı toplantıya katılım sağladı.
Haberin tamamına http://www.edirne.bel.tr/gurkan-avrupa-belediyeler-ve-bolgeler-konseyi-toplantisi-icin-fransa-da/12159/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çınarcık Belediyesine Kardeş Şehri
Radoviş’ten Ziyaret
Çınarcık Belediyesini, Makedonya’dan kardeş şehri Radoviş Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir heyet karşılıklı bilgi ve
deneyim paylaşımında bulunmak üzere ziyaret etti.
Haberin tamamına http://www.cinarcik.bel.tr/tr/kardes-sehir-radovis-cinarcik üzerinden ulaşabilirsiniz.

AB Bölgesel İşbirliği Toplantısı Edirne’de
Düzenlendi
Avrupa Birliği (AB) Bölgesel İşbirliği Toplantısı 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda sınır ötesi ve bölgesel işbirlikleri ele alındı.
Haberin tamamına http://www.edirne.bel.tr/avrupa-birligi-bolgesel-isbirligi-toplantisi-edirne-de/12088/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çin Heyeti Edirne’de
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Liuzhou Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir heyeti makamında ağırladı. Gürkan, aralarında Liuzhou Belediye Başkanı Wu Wei’nin de bulunduğu heyete Edirne ile ilgili bilgi verdi.
Haberin tamamına http://www.edirne.bel.tr/baskan-gurkan-cinli-heyeti-agirladi/12114/ üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Gelibolu Belediyesinden Kardeş Şehir
Albany’ye Geçmiş Olsun Mesajı
Gelibolu Belediyesi Avustralya’da uzun süre devam eden yangınlar sonucu bitki örtüsünde meydana gelen tahribat ve
canlıların zarar görmesi sebebiyle zor günler geçiren Avustralya’daki kardeş şehri Albany’ye dayanışma göstergesi olarak
geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Haberin tamamına https://www.gelibolu.bel.tr/bpi.asp?caid=171&cid=4360 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gürsu’daki Eurodesk Temas Noktası
Gençlerin Yurt Dışında Eğitim Aracı
Olmaya Devam Ediyor
Bursa Gürsu Belediyesinin oluşturduğu Eurodesk Temas Noktası, gençlerin yurt dışında eğitim almalarının
önünü açmaya devam ediyor. Temas Noktası son olarak Gürsu’dan bir öğrenciye, Fransa’nın Paris kentinde
düzenlenen eğitime gitmesi için aracılık etti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Genç beyinlerin tertemiz
ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri
fikirlerin ışığıyla dünyaya açılmalarına destek oluyoruz.
Gençlerimizin ürettikleri tüm fikirlerin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon
geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları
konularında destekliyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz
Eurodesk Temas Noktamızda, gençlerimizin tüm dünya
gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmalarına
katkı sağlıyoruz.” dedi.

Haberin tamamına
http://www.gursu.bel.tr/Haberlerimiz-Detay/658/BASKAN-MUSTAFA-ISIK-:-“GENC-BEYINLERIN-ISIGINI-DUNYAYA-YONLENDIRIYORUZ/

üzerinden ulaşabilirsiniz.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından
Bosna’ya Ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bosna Hersek’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Saraybosna Kanton
Başbakanı Edin Forto ve kabine üyeleriyle görüşen İmamoğlu, “Şehrimizin her deneyimini, her gücünü sizinle paylaşmaya,
konuşmaya, proje üretmeye ve işbirliğini geliştirmeye hazırız. Tüm duygularımızla buradayız.” dedi.
Haberin tamamına https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36269 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kadının Güçlendirilmesi ve Başarı
Hikayeleri Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, İstanbul Konsoloslar
Topluluğu işbirliğiyle “Kadının Güçlendirilmesi ve Başarı Hikayeleri” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında “Yabancı: Diplomasideki Brezilyalı Kadınlar” belgesel filminin gösterimi yapıldı. Diplomasi ve iş dünyasında önemli pozisyonlara
gelmiş kadınların deneyimlerini aktardığı etkinlikte, kadının iş yaşamında nasıl daha güçlü yerlere gelebileceğine dair fikir
paylaşımında bulunulduğu bir oturum düzenlendi.
Haberin tamamına https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36183 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Kırgızistan Heyeti İstanbul ve Kocaeli’de
Temaslarda Bulundu
Kırgızistan’dan gelen 15 Belediye Başkanından oluşan heyet, İstanbul’un Fatih ve Ümraniye Belediyeleri ile Kocaeli’nin Gebze
Belediyesini ziyaret etti. Heyeti Fatih Belediyesinde Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik karşıladı. Özçelik’le görüşmelerinin ardından, Kırgız Belediye Başkanlarına Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) tanıtıldığı bir sunum yapıldı.
Heyeti Ümraniye’de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ağırladı. Görüşmede, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımında
bulunuldu.
Gebze’de ise heyeti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı. Görüşme esnasında Gebze ve Kırgızistan Belediyeleri
arasında olası işbirlikleri ele alındı.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
http://www.fatih.bel.tr/kirgizistan-heyetinden-fatih-belediyesine-ziyaret
https://www.umraniye.bel.tr/tr/main/news/umraniye-kirgiz-belediye-baskanlarini-agirlad/8623
https://www.gebze.bel.tr/haber/baskan-buyukgoze-kirgizistandan-konuk-belediye-baskanlari_5801.html

Kardeş Şehir Pithievers’den İznik’e Ziyaret
İznik’in Fransa’daki kardeş şehri Pithiviers Belediyesinin Spor, İmar ve Yapı Komisyonları Üyesi Ercan Afacanoğlu, İznik Belediye
Başkanlığına ziyarette bulundu. İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte tarafından ağırlanan Afacanoğlu, iki belediyenin gençlerini spor alanında bir araya getirecek çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.
Haberin tamamına http://www.iznik.bel.tr/haber/baskan-vekili-peste-kardes-sehir-pithiviers-i-agirladi.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Sudan ve Macaristan Başkonsolosları
Kağıthane Belediye Başkanını Ziyaret Etti
Sudan İstanbul Başkonsolosu Mohammed Seghairoon Elsheikh Alfaki ile Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan görüşmelerde Öztekin, Kağıthane Belediyesi’nin
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ziyaretlerde iki ülkenin belediyeleri ve Kağıthane Belediyesi arasında işbirlikleri
konusu da ele alındı.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
http://www.kagithane.istanbul/guncel/haber_detail/SUDANIN-ISTANBUL-BASKONSOLOSU-BASKAN-OZTEKINI-ZIYARET-ETTI/640/7236/0
http://www.kagithane.istanbul/guncel/haber_detail/BASKAN-OZTEKINDEN-MACARISTAN-HALKINA-TESEKKUR/640/7237/0
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Karacabey Belediye Başkanı Japon
Firmanın Temsilcilerini Makamında Ağırladı
Bursa Karacabey’de tohum üretme tesisi kurmak için
incelemelerde bulunan Japon tohum üretme firması
TAKİ temsilcileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Haberin tamamına http://www.karacabey.bel.tr/tr/haberler/japonlardan-karacabeye-yatirim-hamlesi
adresinden ulaşabilirsiniz.

Kırklareli Belediyesi Alsancak ile Kardeş
Şehir Protokolü İmzalandı
Kırklareli Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alsancak Belediyesi arasında “Kardeş Kent Protokolü” imzalandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in imzaladığı ‘’Kardeş Kent
Protokolü’’ töreni Kırklareli Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen imza töreni sonrası bir konuşma yapan Kesimoğlu, Alsancak Belediyesi ile kardeş belediye olmalarından dolayı
memnuniyet duyduklarını söyledi. Kesimoğlu “Alsancaklı dostlarımız kardeş belediye olmamız yönünde talep ve isteklerini
bize geçtiğimiz aylarda iletmişlerdi. Bu talep, Ocak ayı meclis toplantımızda değerlendirilerek oy birliği ile meclis üyelerimiz
tarafından kabul gördü. Yavru vatan Kıbrıs’ın şirin kasabası Alsancak Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra bilgi ve fikir alışverişlerinde bulunup belediyecilik alanında tecrübelerimizi aktaracağız.” dedi.
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de “Trakya’dan bir belediye ile, özellikle Kırklareli Belediyesi ile, kardeş belediye olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Talebimize olumlu yanıt veren başta Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na,
belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra işbirliği için çeşitli etkinliklerde birlikte olmayı diliyoruz.” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MBB
Başkanı Avrupa Konseyi Toplantısı’nda
Türkiye’yi Temsil Etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MBB Başkanı Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat 2020 tarihlerinde Fransa’nın Metz kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi toplantısına katıldı. Büyükakın, ayrıca
“Türkiye Denetim Raporu” ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısı’nda konuşma yaptı.
Haberin tamamına https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/news/haberler/3/baskan-buyukakin-fransada-turkiyeyi-temsil-ed/35731
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kıpçak Belediye Başkanı
Mustafakemalpaşa ve Enez’de
Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’nden Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet
Kanar ve Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i makamında ziyaret etti. Görüşmelerde karşılıklı bilgi alışverişinde
bulunuldu ve olası işbirlikleri ele alındı.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
http://www.mustafakemalpasa.bel.tr/haberler/bizden-haberler/2635/kipcak-belediye-baskani-oleg-garizandan-dostluk-ziyareti.html
http://www.enez.bel.tr/haber-detay.php?haberid=16991
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Japonya İstanbul Başkonsolosu Nilüfer
Belediyesini Ziyaret Etti
Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Nishimaki’ye Nilüfer’in çalışmaları hakkında bilgi veren Erdem, “Dostluk ve kardeşlik adına kardeş kentimiz Tokai ile güzel işbirlikleri
gerçekleştirdik. Personel değişimi projemizin yanında çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sizlerin dostluk ve kardeşliğinizi seviyoruz.” dedi.
Haberin tamamına http://www.nilufer.bel.tr/haber-6621-turk_ve_japon_iliskileri_niluferde_ele_alindi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kosova Heyeti Nilüfer ve Yıldırım
Belediyelerinde Temaslarda Bulundu
Aralarında Kosova Eski Bakan Yardımcısı Rıfat Krasniç ve Mamuşa Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Şala’nın da bulunduğu
Kosova heyeti, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı makamlarında ziyaret
ederek olası işbirlikleri hakkında görüştü.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
http://www.nilufer.bel.tr/haber-6757-kosova_heyetinden_erdeme_ziyaret
https://www.yildirim.bel.tr/tr/haberler/balkanlardan-baskan-yilmaza-ziyaret-2382

Nilüfer Belediyesi Trakai ve Sakız
Belediyeleri ile İşbirliği Protokolü İmzaladı
Nilüfer Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen “Kırsal Kalkınma İçin Yeni
Yaklaşımlar (IRD)” başlıklı AB Şehir Eşleştirme Hibe
Programı projesi kapsamında Litvanya’nın Trakai Belediyesi ve Yunanistan’ın Sakız Belediyesi ile iyi niyet
ve işbirliği protokolü imzaladı. Söz konusu protokollerle, Nilüfer Belediyesi ile Trakai ve Sakız Belediyeleri
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haberin tamamına http://www.nilufer.bel.tr/haber-6613-uluslararasi_is_birligi_protokolu üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Osmangazi Belediye Başkanı Moğolistanlı
Heyeti Panorama 1326 Bursa Fetih
Müzesi’nde Ağırladı
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Moğolistan Arkhangai Belediye Meclisi üyelerinden oluşan heyeti Panorama
1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Heyete, UNESCO 2019 İdealkent Ödülü alan müzeyi gezdiren Dündar, şehirler arasındaki bilgi paylaşımının önemini de vurgulayarak “Bugün sizlerin yaptığı gibi bizler de yurt dışındaki belediyeleri ziyaret
ediyoruz… Bu ziyaretler bilgi ve tecrübe paylaşımı adına büyük önem taşıyor. Bu geziniz de sizin adınıza eminim ki oldukça
faydalı olacaktır.“ dedi.
Haberle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/mogol-heyet-fetih-muzesini-gezdi
http://www.osmangazi.bel.tr/tr/haber/panorama-1326-bursa-artik-bir-dunya-markasi

Pendik Belediye Başkanı Moğolistan
Heyetini Ağırladı
Moğolistan’ın Chingeltei Belediyesi Meclis Üyelerinden oluşan 11 kişilik heyet Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Moğolistan’lı heyete Pendik Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine olan çalışmaları
hakkında bilgi verildi.
Haberin tamamına https://www.pendik.bel.tr/haber/detay/pendikten-mogolistana-tecrube-paylasimi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Sakarya
Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang’ı makamında
ağırladı. Yüce, Jang’a Sakarya’nın kültürü ve tarihiyle ilgili bilgi verdi. İkili ayrıca olası işbirlikleri üzerine konuştu.
Haberin tamamına https://www.sakarya.bel.tr/tr/Haber/kore-ile-is-birligi-guzel-sonuclara-vesile-olacaktir/16441 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile
Semerkant Belediyesi Kardeş Şehir
Protokolü İmzaladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Özbekistan’ın Semerkant Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol töreninde
konuşan Yüce, “İnşallah protokolümüz ile iki şehir arasındaki bağlar kuvvetlenecek, ortak projelerle şehirlerimize katkılar
sunulacaktır.” dedi.
Haberin tamamına https://www.sakarya.bel.tr/tr/Haber/sakarya-ile-semerkant-kardes-sehir-oldu/16356 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Sapanca ve Kazayak Belediyeleri Kardeş
Şehir Oldu
Sapanca Belediyesi, Moldova’nın Kazayak Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Tören sonrası konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, bu ilişkinin etkili bir şekilde yürütülmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Haberin tamamına
https://www.sapanca.com.tr/sapanca-belediyesi-ile-gagavuz-yeri-nin-kazayak-belediyesi-kardes-sehir-oldu/haberi/12651 üzerinden

ulaşabilirsiniz.

Ümraniye Belediyesine Bosna Hersek Bakanı
ve Fojnica Belediye Başkanından Ziyaret
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı Bosna Hersek Orman ve Su İşleri Bakanı Salkan Merdzanic ve belediyenin kardeş
şehri Fojnica Belediyesinin Belediye Başkanı Sabahudin Klisura makamında ziyaret etti. Görüşme esnasında taraflar karşılıklı
bilgi ve deneyim aktarımında bulundu.
Haberin tamamına https://www.umraniye.bel.tr/tr/main/news/bosna-hersek-orman-ve-su-isleri-bakani-salkan/8573 üzerinden
ulaşabilirsiniz.

21

2030 Hedeflerini Gerçekleştirmede Yerelin
Rolü ve Yerelde Yapılan Çalışmalar
Özge Sivrikaya – Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı

Son dönemlerde karar vericiler, kararlarını meşrulaştırırken sıklıkla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals – SKA) olarak adlandırılan küresel
hedefleri işaret ediyor. 25 - 27 Eylül 2015 tarihlerinde New
York’ta toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda
üye devletlerce kabul edilen SKA’lar, tarihte ilk defa insan
refahını, ekonomik büyümeyi ve çevrenin korunmasını
birlikte ele alarak küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedefliyor (Pradhan et al., 2017, 1169). 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen toplam 17 amaçtan ve 169
alt hedeften oluşan SKA’lar, her ne kadar merkezi hükümetler düzeyinde küresel bir adanmışlığı gösterse de amaçların
gerçekleştirilmesinin yerel aktörler ile kamu, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi farklı sektörlerin
amaçları benimsemeleri ve kurum politikalarını bu doğrultuda yeniden şekillendirmelerine bağlı olduğu sıklıkla dile
getiriliyor. Yine bu doğrultuda, amaçların gerçekleştirilmesi
için küresel ve/veya ulusal kalkınma süreçlerinin ayrılmaz
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parçası olan yerel kalkınmanın en önemli aktörlerinden
biri olan yerel yönetimlerin de ellerini taşın altına koymaları gerektiğinin altı çiziliyor (Örn. Reddy 2016). Bu noktada, 2015’ten bu yana yerel yönetimlerin küresel amaçlara
ulaşılması konusundaki rollerinin tam olarak ne olduğu ve
bu konuda neler yaptıkları sorusu sorulabilir. Yerel Diplomasi Bülteninin ilk sayısından başlayarak hazırlayacağımız
bu yazı dizisi, önümüzdeki her sayıda bir SKA’ya odaklanıp
dünyanın çeşitli ülkelerinden örnekler vererek bu sorulara
cevap vermeyi hedefliyor.
SKA’ların Yerelleşmesi ve Yerel Yönetimler
Uluslararası kamuoyunda, SKA’larının öncüsü olarak bilinen
ve 2000 yılında BM üye devletlerince kabul edilen Milenyum
Kalkınma Amaçları (Millenium Development Goals – MKA)
üzerine kazanılan deneyimlerin etkisiyle kabul sürecinden itibaren SKA’ların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için “hedeflerin yerelleştirilmesi” gerektiğinin sıklıkla dile getirildiğini

görmekteyiz (Örn. UNDP 2014). Diğer bir deyişle, hedeflere
ulaşılmasında “herkese uyacak” küresel stratejiler belirlemekten ziyade, yerelin şartları göz önüne alınarak yerele özgü
stratejiler belirlemenin daha verimli sonuçlar doğuracağı vurgulanıyor (UNDP 2016, 6). Çünkü iklim değişikliği, şehirleşme, nüfus artışı gibi küresel boyutta yaşanan gelişmeler her
yerde aynı etkiye sahip olmayıp bu gelişmelerin etkisi yerelin
şartlarına göre değişim gösteriyor (OECD, 2020). Öte yandan aynı stratejiler farklı koşullarda aynı ve arzulanan sonucu
vermeyebiliyor. Bu noktada, yereldeki ihtiyaçları ve durumu
daha iyi bilmesi, bu ihtiyaçlara hızlı cevap verme kapasitesine
sahip olması ve diğer yerel aktörleri (yerel sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademi vs.) etkili bir biçimde harekete
geçirebilme potansiyeli taşıması sebebiyle yerel yönetimler
büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin SKA’ları
bir “politika çerçevesi” olarak benimseyip kendi bölgelerinin
de şartlarını göz önüne alarak kendi stratejilerini belirlemelerinin, 17 küresel amacın gerçekleştirilmesi için elzem olduğu
söylenebilir.
Öte yandan, yerel yönetimlerin de bu amaçlara ulaşılması
yolunda sahip oldukları önemli rolün ve sorumluluğun farkına varmaya başladıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Bunun en net yansımasını yerel yönetimlerce hazırlanan “Yerel Gözden Geçirme” (Voluntary Local
Review - VLR) raporlarında görüyoruz. İlki 2018 yılında
New York Belediyesi tarafından hazırlanan VLR raporlarında, merkezi yönetimlerce hazırlanan “Ulusal Gözden Geçirme” (Voluntary National Review) raporlarına benzer şekilde yerelde SKA’lara yönelik yapılan çalışmaların ve yerelin
küresel amaçları gerçekleştirme doğrultusunda kaydettiği
ilerlemenin özeti sunuluyor. Bu tarz raporlar, ilgili yerel yönetimlerin SKA’lara adanmışlığını ve çabalarını göstermesi
açısından umut verici olarak görülebilir. Fakat, dünyadaki
yerel yönetimlerin sayısını göz önüne aldığımızda, şimdiye kadar hazırlanan VLR ve benzeri raporların sayısının
oldukça az olduğunu da vurgulamak gerekir. Bu noktada,
daha çok yerel yönetimin SKA’lara yönelik farkındalıklarını
artırmak ve zihinlerini beslemek amacıyla bu yazı dizimizde
farklı kurumlarca yerelde yapılan çalışmaları sizlere sunuyoruz. Bu sayımızda, takip eden bölümlerde SKA 1’in (“Yoksuluğa Son”) içeriğini ve bu amaca yönelik gerçekleştirilen
örnek çalışmaları ele alıyoruz.

SKA 1: Yoksulluğa Son

Kaynak: Reuters

Dünya Bankası’nın (World Bank) 2015’e ait tahminlerine göre,
dünya nüfusunun yüzde onu (736 milyon kişi) günde 1.90
doların altında bir gelirle geçimini sürdürüyor (World Bank
Group, 2016). Bu durum, birçok alanda gelişme olmasına rağmen yoksulluğun günümüzde de büyük bir sorun olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Bu sebeple BM, 2030 için oldukça
hırslı ama aynı zamanda ilham verici bir hedef koyarak SKA’ların ilki ile yoksulluğu yok etmeyi amaçlıyor. Benzer bir hedef,
MKA 1 (Aşırı yoksulluğu ve açlığı yok etmek) içinde de ifade
edilmişti. Fakat SKA’lar kapsamında açlık ve yoksulluk kavramları birbirinden ayrılıp ayrı hedeflere yerleştirildi. Bununla
birlikte, yeni çerçevede yoksulluk tanımının sınırları da genişletildi. “Maddi yoksunluk” ya da “gelir yetersizliği” gibi durumların yanı sıra yoksulluk, “temel kaynak ve hizmetlere erişememe” gibi durumları da ifade eden çok boyutlu bir kavram olarak
karşımıza çıktı. Bu şekilde ele alındığında, yoksul insan sayısının yukarıda bahsedilen sayıdan yaklaşık %50 daha fazla olduğu
söylenebilir. 1 Yine SKA 1 gözlüğünden bakıldığında, sadece
maddi yoksunluğun daha yaygın bir şekilde bulunduğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler değil, yoksulluğun farklı
yüzlerinin görülebileceği gelişmiş ülkelerin de amacın gerisinde
kalmış olduğu söylenebilir. Bu durumun yansımasını gelişmiş
ülkelerin yerel yönetimlerinin VLR -ve benzeri- raporlarında
görmekteyiz. Örneğin İngiltere’nin Bristol Belediyesi ve Danimarka’nın Kopenhag Belediyesine ait raporlara baktığımızda
SKA 1’e ulaşmaya yönelik çalışmaların yer aldığını görüyoruz.
Bu belediyeler, SKA 1’e ulaşmaya görece daha yakın gibi dursalar da bu hedefe yönelik çalışmaların varlığı bize alt metinde

1 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1
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hala geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu ve bunun için yerel
yönetimlerce çaba harcandığını gösteriyor.
Durumu özetlemek gerekirse, çok boyutluluğuyla yoksulluk
günümüzde her bölgede mücadele edilmesi gereken bir sorun
olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada yoksulluğu azaltmak için
dünyanın farklı yerlerinde yerel düzeyde çalışmalar yapılıyor.
Farklı refah seviyelerdeki ülkelerde yapılan çalışmalardan bir
kısmını sizler için derledik.
Kurignam ve Satkhira, Bangladeş

Kadınların ekonomik hayata katılımının görece sınırlı olduğu
ve bununla ilişkili olarak kadın yoksulluğunun yaygın olduğu
Bangladeş’e baktığımızda bu problemi hafifletmeye yönelik
çalışmaların yaygınlaştığını görüyoruz. Bunlardan biri, BM
Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) tarafından Kuringnam ve Satkhira bölgelerinde yürütülen “Yeni Fırsatlar için Kadınların Yeteneklerini Artırmak”
(SWAPNO) programı. Bu program, yoksul kadınların mesleki bilgi, yetenekleri ile kendilerine olan güvenlerini artırarak
gelecekte istihdam edilme olasılıklarını yükseltmeyi ve dolayısıyla sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarının önünü açmayı hedefliyor. SWAPNO kapsamında, hedef kitledeki 2592
kadına 18 ay boyunca kamu hizmeti, kamu mallarını koruma
gibi alanlarda istihdam edildi. Ayrıca, Dönen Tasarruflar ve
Kredi Birlikleri (Rotating Savings and Credit Associations)
kurularak program kapsamındaki kadınların maaşlarını biriktirmeleri ve ardından düzenli işlerini bırakmadan bu birikimlerini pirinç üretimi, ekin yetiştirme gibi gelir üretici
inisiyatifler başlatmak için kullanmaları sağlandı. Böylece kadınların gelir kaynakları çeşitlendirildi. Programda gelecekteki istihdam olanaklarını artırmak için söz konusu kadınlar ile
küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında bağlantı kuruldu. 2

Kopenhag, Danimarka

Danimarka’nın başkenti Kopenhag, SKA 1 kapsamında farklı
sektörlerden çeşitli kurumlarla işbirliği içinde evsiz gençlere
yönelik konutlandırma çalışmaları yürütüyor. Konutlandırmanın hem doğrudan hem de bireylerin düzenli bir iş hayatına sahip olmalarının önünü açtığı için dolaylı bir şekilde genç
yoksulluğunu azaltabileceği düşüncesinden hareketle yapılan
çalışmalardan biri Gençlik Projesi (Ungeprojektet). 2015 yılında başlayan ve Kopenhag Belediyesi de dahil olmak üzere
11 belediyeyi kapsayan proje, 17-24 yaş aralığında evsiz ya da
evsiz olma riski olan gençlerin barınmaya ilişkin sorunları
üzerine odaklanıyor. Proje ile gençlere eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve düzenli bir iş sahibi olabilmeleri için gerekli
olan güvenli ve istikrarlı bir hayata sahip olmaları konusunda destek verilmesi amaçlıyor. Bu amaçla hedef kitleye konut
yardımı yapılıyor. Ayrıca proje ile istihdam merkezleri, eğitim
danışmaları, doktorlar gibi ilgili kurum ve kişilerle gençler bir
araya getirilerek onların sosyal problemlerinin çözümüne de
katkı sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında şu ana kadar
67 genç ile ilgilenilmiş ve 48 tanesine ev yardımı yapılmış. 3

Kaynak: Københavns Kommune

Bristol, İngiltere

Kaynak: SWAPNO

Yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olarak ele alındığı Bristol’de, SKA 1’i gerçekleştirmeye yönelik farklı alanlarda çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri bebek ve çocuklar için
gerekli malzemelerin yoksul ailelere ulaştırılması amacıyla
kurulmuş Bebek Bankası Ağı (The Baby Bank Network). Bireysel inisiyatifle kurulan ağa zamanla farklı özel şirketler ve
sivil toplum kuruluşları da sponsor olmuş. En basit şekliyle ağ;
bebek giysisi, oyuncak, ekipman gibi malzemeleri bağış yoluyla toplayarak bunları ihtiyacı olan ailelere ulaştırıyor. Bu şekilde hem çocuk yoksulluğunu hem de ailelerin omuzlarında
hissettikleri finansal ve duygusal ağırlığı azaltmayı hedefliyor.

2 Daha fazla bilgiye
https://www.sdgfund.org/case-study/bangladesh-strengthening-women’s-ability-productive-new-opportunities-swapno%E2%80%8B
üzerinden erişebilirsiniz.
3 Gençlik Projesi ile ilgili daha detaylı bilgiye https://www.kk.dk/indhold/socialudvalgets-modemateriale/17052017/edoc-agenda/28b421a92a1f-46aa-9ad2-4dccbb6bff79/7adf3274-a8aa-43f1-b9c1-5fc8638ad66b üzerinden erişebilirsiniz.
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Ayrıca ağ, eşyaların tekrar kullanımını teşvik ediyor ve fazla
eşyaların ihtiyacı olanlara verilmesine aracı oluyor. Ağ, 1 yıl
kadar (2017-2018) kısa bir süre içinde 659 aileye 2700 malzeme ulaştırmış ve hala çalışmalarına devam ediyor. 4

Kaynak: SDGF
Kaynak: Baby Bank Network

Kono Bölgesi, Sierra Leone

İşsizlik ve yoksulluk oranlarının oldukça yüksek olduğu Sierra
Leone’de SKA 1’in dünyanın birçok ülkesine göre daha çok
öncelik kazandığı söylenebilir. Bu sebeple ülkede yoksulluğu
azaltmak için farklı kurumlarca çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Bu çalışmalardan biri, BM kurumlarından UNDP ve Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) ile yereldeki kurumların işbirliğiyle
Kono Bölgesinde bir program başlatmış. Doğal kaynakların
daha iyi yönetilmesi ve iş fırsatlarındaki çeşitlenme yoluyla
bölgede sürdürülebilir geçim kaynakları yaratmayı amaçlayan
program, 15-35 yaş aralığında ve günde 2 doların altında bir
parayla geçimini sürdüren işsiz gençlere -özellikle kadınlaraodaklanıyor. Program kapsamında 500’den fazla gence tarım,
kaynakçılık, oto-mekanik gibi 10 konuda tarımsal işletmeye
ve kaynak yönetimine dair eğitimler verilerek girişimciliğe yönelik ve mesleki yetenek kazandırıldı. Ayrıca, gençlere
mentörlük hizmeti de verilerek onların bireysel ve grup olarak iş planı geliştirme süreçleri desteklendi. Geçim kaynaklarını çeşitlendirmek için 24 balık havuzu ve 8 kümes inşa
edilerek 1200 gencin bu alanda çalışıp gelirlerini artırmaları
sağlandı. Programın diğer bir getirisi de “Toplum Kalkınma
Anlaşması” (Community Development Agreement) oldu. Bu
anlaşma sonucu maden kazma şirketleri kazançlarının dörtte
birini toplumun gelişimi için harcamayı kabul etti. Bu şirketlerden alınan ilk ödemelerle toplumdaki gerilimi ve yoksulluğu azaltmayı amaçlayan projelere destek verildi. 5
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NETWORKING

Avrupa Enerji Kentleri
Avrupa Enerji Kentleri (Energy Cities), 1990 yılında kurulmuş olup günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere 30 ülkeden 180
kenti ortak bir amaç için bir çatı altında birleştiren yerel yönetimler ağıdır. Platform, Avrupa’daki kentlerin enerji sistemlerinde
ve enerji politikalarında radikal bir değişimi arzuluyor ve değişim sürecine katkı sunabilecek aktiviteler yürütüyor. Çalışmalarında sadece yenilebilir enerjinin ve akıllı teknolojilerin öneminin altını çizmekle kalmıyor aynı zamanda kaynakların kullanılması gerekliliğini vurguluyor. Ayrıca, platform yereli de enerji dönüşümünün aktif bir paydaşı haline getirmeyi hedefliyor ve
Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerde buna yönelik savunuculuk ve diyalog kurma çalışmaları yürütüyor.
Ağın Üyelerine Sağladığı Yararlar
Üyeler,

• Avrupa Enerji Kentlerinin hayata geçirdiği projelerde partner olabilir ve AB fonlarına erişebilir.
• Muadil kurumlar ile tanışarak onlarla işbirliği yapma fırsatı bulabilir.
• Teknik çalıştay ve webinar’lara katılabilir.
• Savunuculuk çalışmalarıyla AB politika yapıcıları ve diğer paydaşlarla ilişki kurabilir.
• Çalışmalarına uluslararası tanınırlık ve görünürlük kazandırabilir.
Ağın hazırladığı raporlara ve geçmişte yaptığı webinar’lara erişim herkese açık olup https://energy-cities.eu adresi üzerinden
erişilebilir.
Ağa üyelik ile ilgili bilgilere https://energy-cities.eu/join-us/ üzerinden erişebilirsiniz.
Ağ ile ilgili sormak istediğiniz soruları https://energy-cities.eu/contact-us/ üzerinden sorabilirsiniz.
Ağ ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Twitter: @energycities

Facebook: @energycities.eu
Linkedin: @Energy Cities
Youtube: @Energy Cities
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AJANDA

Dünya Kentler Zirvesi 5-9 Temmuz 2020’de
Singapur’da
Bu yıl “Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kentler: Bozulmuş Bir Dünyaya Adapte Olmak” temasıyla Singapur Yaşanabilir Kentler
Merkezi (Centre for Liveable Cities Singapore) ve Kentsel Yeniden Gelişim Otoritesi (Urban Redevelopment Authority) tarafından düzenlenecek Dünya Kentler Zirvesi’nde (World Cities Summit) iklim değişikliği, toplumsal kaymalar ve yeni teknolojilerin zarar verdiği dünyada kentlerin daha güvenli bir geleceğe nasıl hazırlık yapabileceği konuları ele alınacak. Yerel
yönetimler, özel sektör, akademi gibi farklı sektörlerden ve farklı ülkelerden temsilcileri bir araya getirmeyi planlayan etkinlik
kapsamında Lee Kuan Yew Dünya Kent Ödül Töreni, Başkanlar Forumu, Genç Liderler Sempozyumu, özel toplantılar, saha
gezileri, networking etkinlikleri, çeşitli konuların ele alındığı eş zamanlı oturumlar gibi farklı etkinlikler düzenlenecek. Aynı
zamanda Zirvede özel sektörün şehir problemlerine yönelik geliştirdikleri çözümlerin tanıtımını yaptıkları bir fuar alanı da
olacak.
Dünya Kentler Zirvesi’ne Katılmak Neden Önemli?

• Etkinlikte, düşünce liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilirsiniz.
• Dünyanın farklı yerlerinden liderler, özel sektör temsilcileri ve uzmanlar ile tanışma fırsatı bulabilirsiniz.

Zirve ve kayıt ile ilgili daha detaylı bilgiye https://www.worldcitiessummit.com.sg üzerinden erişebilirsiniz.
Zirve ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Twitter: @The_WCS_SG

Facebook: @worldcitiessummit

Instagram: @World Cities Summit
Youtube: @WorldCitiesSummit
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