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Kapalı sınırlar, park halinde sessizce fırtınanın geçmesini 

bekleyen ulaşım araçları ve evlerinde kendilerini dış dünya-

dan izole etmiş insan topluluğu… Korona salgınının yarat-

tığı “yeni normal” günlerimizi karakterize eden bu üç olgu 

uzak mesafelerdeki temaslarımızla kurduğumuz ilişkiyi de 

sınıyor ve bağların gevşemesine yol açıyor. Özellikle farklı 

ülkelerin iki yerel yönetimi arasında kurulan kardeş şehir 

bağları söz konusu olduğunda bu durumun daha da geçerli 

olduğu düşünülebilir. Zira yerel yönetimler tüm dikkatleri-

ni pandeminin kendi bölgelerindeki etkilerini en aza indir-

meye vermiş durumdalar. Var olan ilişkilerin soğumaması 

için eldeki kaynaklarla harekete geçmek önemli. Bu noktada 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Bosna Hersek ile İlişki-

leri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) ile birlikte Bosna Hersek 

ve Türkiye belediyeleri arasında kurulmuş kardeş şehir bağ-

larının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi adına online “Tür-

kiye – Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları” düzenliyor.

MBB’nin BİGMEV ile ortaklaşa düzenlediği “Türkiye 
– Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları” kapsamın-
da yapılan ilk görüşme 16 Nisan 2020 tarihinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi-Sarajevo Belediyesi arasında ger-
çekleşti. Görüşmeler, Lapseki-Jablanica Belediyeleri, 
Zeytinburnu-Ilidza Belediyeleri, Ümraniye-Fojnica Be-
lediyeleri, Sultanbeyli-Jajce Belediyeleri, Pendik-Trav-
nik Belediyeleri, Bahçelievler-Hadzici Belediyeleri, Bağ-
cılar-Celic Belediyeleri, Altınova-Buzim Belediyeleri,  
Gebze-Kakanj Belediyeleri, Bayrampaşa-Ilidza Beledi-
yeleri, Altıeylül-Maglaj Belediyeleri, Edremit-Srebrenik 
Belediyeleri ve Gömeç-Donji Vakuf Belediyeleri ara-
sındaki toplantılarla devam etti. Kardeş şehir belediye 
başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda, Co-
vid-19 salgınının belediyelere ve iki ülkeye olan etki-
sine değinilerek salgınla mücadele konusunda karşılıklı 
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Başkanlar ay-
rıca Covid-19 salgını süresince ve sonrası dönem için 
belediyeler arasındaki karşılıklı dayanışmanın sürmesi 
gerektiğini vurgularken gelecekte kurulabilecek olası 
işbirliklerini de ele aldılar. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Sarajevo Belediyesi 

Buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve Sarajevo Belediye Başkanı Abdullah Skaka arasında 16 
Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen görüşmede iki belediye-

nin Covid-19 sürecinden nasıl etkilendiği ele alındı. Aktaş 
ve Skaka, kardeş belediye olarak bu süreçte birbirlerine 
maddi ve manevi olarak destek vermeye hazır oldukları-
nı belirttiler. Başkanlar, ayrıca Sarajevo’da düzenlenecek 
“Bursa Günleri” etkinliği ve Bursa’nın Sarajevo’da yaptıra-
cağı spor salonu ve olimpik havuz projesi gibi birlikte yü-
rütecekleri çalışmalar hakkında da görüştü. İkili, kardeşlik 
projelerinin artırılarak devam etmesi yönünde kararlılıkla-
rını dile getirdi.

Laspeki Belediyesi – Jablanica Belediyesi Buluşması

Kardeş şehir buluşmaları kapsamında Lapseki Belediye 
Başkanı Eyüp Yılmaz ile belediyenin kardeş şehri Jablanica 
Belediye Başkanı Salem Dedic bir araya geldi. Toplantıda, 
Dedic, iki şehir arasında kurulacak işbirliğinin salgının ya-
rattığı ekonomik sorunların üstesinden gelmede oldukça 
etkili olabileceğini vurguladı. Yılmaz ise böyle zamanlarda 
kardeş şehirlerin birbirini desteklemesinin önemini vur-
gulayarak Lapseki Belediyesi olarak Jablanica Belediyesine 
Covid-19 sonrası ellerinden gelen desteği vereceklerini 
belirtti.

M B B ’ D E N  H A B E R L E R 

MBB, Korona Günlerinde de Kardeş Şehir 
İlişkilerini Desteklemeye Devam Ediyor
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Zeytinburnu Belediyesi – Ilidza Belediyesi Buluşması

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Ilidza Bele-
diye Başkanı Senaid Memic arasında gerçekleşen görüşmede 
Memic, Covid-19 süresinden etkilenen vatandaşlara Ilidza 
Belediyesinin yaptığı sosyal yardımlardan bahsederek “Yar-
dım miktarı ne olursa olsun önemli olan yardım görmemiş 
kimsenin kalmaması.” dedi. Bosnalı mevkidaşını destekle-
yen Arısoy, Zeytinburnu Belediyesinin de aynı yaklaşımla 
ihtiyacı olan herkese dokunmaya çalıştığını vurguladı.

Ümraniye Belediyesi – Fojnica Belediyesi Buluşması 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kardeş şehri Fo-
jnica Belediye Başkanı Sabahudin Klisura ile görüştü. Onli-
ne görüşmede Yıldırım, Covid-19 süresince ihtiyaçları ol-
ması durumunda Fojnica’ya her türlü desteği vermeye açık 
olduklarını belirtti. Yıldırım’ın nazik dayanışma ifadesine 
teşekkür ile karşılık veren Klisura, “Bu söylediğiniz çok an-
lamlı, biz zaten Ümraniye’de bir kardeşimiz olduğunu his-
sediyoruz. O zaman kendimizi güvende hissediyoruz.” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi - Jajce Belediyesi Buluşması

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Jajce Bele-
diye Başkanı Edin Hozan 7 Mayıs 2020 tarihinde bir araya 
geldi. Görüşmede Hozan, zor günlerde kardeş şehir olarak 
dayanışma içinde olmanın önemini vurgularken bu bağın 
sürdürülmesi temennisinde bulundu. Keskin ise ilişkileri 

güçlendirmek adına Covid-19 süreci sonrası bir araya gelip 
somut projeler üzerinde işbirliği yapmayı umduklarını dile 
getirdi. 

Pendik Belediyesi - Travnik Belediyesi Buluşması

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Travnik Belediye 
Başkanı Admir Hadziemric arasında 12 Mayıs 2020 tarihin-
de gerçekleşen online görüşmede Cin, Covid-19 sürecinde 
Pendik’teki durum ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi 
vererek “Biz Travnik’i kendi memleketimiz olarak görüyo-
ruz.” dedi. Hadziemric ise, Travnik’in Osmanlı mirası bir 
şehir olduğunu vurgulayarak “İki taraf için de önemli olan, 
işbirliğimizin yalnızca maddiyata dayanmaması ve manevi 
işbirliklerimizin de olması. Bu zor günleri atlattıktan sonra 
ilk fırsatta sizi Travnik’te de ağırlamak isteriz.”dedi.

Bahçelievler Belediyesi - Hadzici Belediyesi Buluşması

14 Mayıs 2020 Perşembe günü Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Hakan Bahadır, kardeş şehri Hadzici Belediye Başkanı 
Hamdo Ejubovic ile biraraya geldi. Covid-19 ile ilgili bilgi 
ve deneyim paylaşımının ardından Bahadır, “Ortak geçmi-
şimizden dolayı Türkiye ve Bosna Hersek hep işbirliği için-
de olmuştur. Yetkimiz sınırları içerisinde Bahçelievler Be-
lediyesi olarak Hadzici Belediyesiyle işbirliği yapmaktan da 
memnuniyet duyarım.” dedi. Ejubovic “Karşılıklı işbirliğiy-
le bu pandemiden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum.” 
diyerek Bahadır’a işbirliği ve kardeşliği için teşekkür etti.
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Bağcılar Belediyesi – Celic Belediyesi Buluşması

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bosnalı mev-
kidaşı, Celic Belediye Başkanı Sead Muminovic ile 20 Ma-
yıs 2020 Çarşamba günü online görüşme gerçekleştirdi. 
Muminovic, “Yerelden başlayan ilişkiler daha güçlü bağlar 
oluşturuyor. Kardeş şehirler olarak sadece belediyeler arası 
değil, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağ-
layan bir görevimiz de var.” dedi. Muminovic’in 21 yıldır 
belediye başkanı olduğunu söylemesi üzerine Çağırıcı “Ben 
de belediyede 21 yılımı doldurdum. Bundan sonra birlikte 
çalışarak 25 yılımızı birlikte kutlarız.” dedi. İkili, olası işbir-
liği alanları üzerine hazırlık yaparak pandemi sonrasında 
tekrar görüşmek üzere sözleşti. 

Altınova Belediyesi – Buzim Belediyesi Buluşması

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Buzim Belediye Baş-
kanı Mersudin Nanic ile 28 Mayıs 2020 Perşembe günü bir 
araya geldi. İkili, yapılan online görüşmede Covid-19 sü-
reciyle ilgili deneyimlerini aktardıktan sonra potansiyel iş 
birliği alanları üzerine konuştu. Buzim’de Aliya İzzetbego-
viç meydanı yapmak üzere başlattıkları projeye ilişkin bilgi 
veren Nanic, bitki yetiştiriciliği alanındaki çalışmalarını ak-
tardı. İşbirliği ve dayanışmaya açık olduklarını vurgulayan 
Oral, görüşmede konuşulan işbirliği alanlarıyla ilgili çalış-
ma yürüterek kardeş şehriyle yeniden haberleşeceklerini 
belirtti.

Gebze Belediyesi – Kakanj Belediyesi Buluşması

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kakanj Bele-
diye Başkanı Aldin Sljivo arasında gerçekleşen online gö-
rüşme, aynı zamanda iki kardeş şehrin belediye başkanları 
arasında gerçekleşen ilk görüşme oldu. Sljivo, “Başkanı-
mızla daha önce hiç görüşme fırsatımız olmadı. Bu vesi-
leyle pandemi sürecinde kardeş belediyemizle buluşmak-
tan memnun oldum.” diyerek memnuniyetini dile getirdi. 
Büyükgöz ise “Kültürel ve sosyal ilişkilerimizi geliştirmek 
için çalışmalarımızı başlatırız, sonrasında yol haritamızı 
belirleriz. Başkanımız nazik bir başlangıç yapmış oldular, 
görüşme için teşekkür ediyorum.” şeklinde karşılık verdi. 
İkili pandemi sürecinden sonra karşılıklı ziyaretler gerçek-
leştirmek ve işbirliklerini değerlendirmek üzere sözleşti. 

Bayrampaşa Belediyesi – Ilidza Belediyesi Buluşması

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bosnalı mev-
kidaşı Ilidza Belediye Başkanı Senaid Memic ile Türkiye 
– Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları kapsamında bir 
araya geldi. Görüşmede Aydıner, Bayrampaşa Belediyesinin 
Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulamalarını aktar-
dıktan sonra Ilidza Belediye Başkanı Memic’in deneyimle-
rini dinledi. Dezenfektasyon, bilgilendirme, çocuklara kitap 
gönderimi gibi hizmetlerinden bahseden Aydıner, “Bosna 
bize Aliya İzzetbegoviç’in emanetidir. Başkanımız da bizim 
emanetimizdir.” diyerek Bosnalı mevkidaşının her daim ya-
nında olduğunu ifade etti. 
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Altıeylül Belediyesi – Maglaj Belediyesi Buluşması

Türkiye – Bosna Hersek Kardeş Şehir Buluşmaları kapsa-
mında ilk kez bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Ha-
san Avcı ve Maglaj Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic 
Covid-19 sürecinde yaşadıkları zorluklar ve belediyelerin 
hizmetleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Maglaj 
Belediye Başkanının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırak-
madığı ve her zaman iyi temennilerini ilettiğini belirten 
Avcı, “Maglaj Belediye Başkanımızın ve ekibinin her zaman 
yanında olduğumuzu bilmelerini isterim.” dedi. Avcı’yla 
tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Musta-
basic ise, “Dostluğumuzla birlikte işbirliğimizi de artırmak 
isteriz.”  dedi. İkili ekipleriyle birlikte ikinci bir toplantı ya-
parak işbirliklerini konuşmak üzere sözleşti. 

Edremit Belediyesi – Srebrenik Belediyesi Buluşması

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in 
Bosna’daki kardeş şehri Srebrenik’in Belediye Başkanı Ni-
had Omerovic ile yaptığı görüşmede “Belediyeler tüm dün-
yada önemli bir mücadele verdi. Sağlık, sokağa çıkma ya-
sağı, tedbirler gibi konularda hep belediyeler sahada vardı. 
Sıkıntılı bir süreç geçirdik ama iyi ki belediyeler var.” diye-
rek Covid-19 sürecinde belediyelerin aldığı rolün önemine 

değindi. Görüşme esnasında, ekonomik, kültürel ve eği-
timle ilgili potansiyel işbirliklerini görüşen Arslan ve Ome-
rovic, somut işbirlikleri üzerine çalışmak üzere ekiplerini 
görevlendirdi. Arslan, kardeş şehirler arasında karışlıklı iş-
birlikleri geliştirilmesini ve halkların birbirine yakınlaşma-
sını önemsediğini belirtti. Arslan’ın bu yaklaşımından çok 
memnun olduğunu ifade eden Omerovic, böylelikle Baş-
kanlara bağlı kalmaksızın karşılıklı işbirliğine zemin hazır-
layan bir sistem oluşturmanın mümkün olacağını söyledi. 

Gömeç Belediyesi – Donji Vakuf Belediyesi Buluşması

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve kardeş 
şehri Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic arasında 
gerçekleşen kardeş şehir görüşmesinde Susic, Mehmet İrem 
Himam’ı her yaz Bosna’da düzenlenen Ayvaz Dede Şenlik-
leri’ne davet etti. Gömeç’in zeytincilik ve turizm alanla-
rında işbirliğine imkan tanıdığını ifade eden Himam, “İki 
şehir arasındaki kardeş şehir ilişkisi çok önemli. Gömeç’te 
çok sayıda Boşnak vatandaşımız var. Önemli işbirlikleri 
yapmak bizim görevimiz.” dedi. İki kardeş şehir Başkanı, 
telekonferans yöntemiyle tanışmış olmaktan memnuniyet-
lerini dile getirerek birbirlerini en yakın zamanda yüz yüze 
ziyaret edeceklerini ifade etti.
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Covid-19 salgınını yerel yönetimler nezdinde zorlu yapan 
sebeplerden biri dünya üzerindeki çoğu belediyenin salgın 
süreci yönetimine dair ön bilgi ya da tecrübesi olmayışıydı. 
Salgının yayılmasını durdurmak ve salgının olumsuz etki-
lerini azaltabilmek için hızlı bir şekilde doğru politikaları 
uygulamak durumunda kalan belediyeler için süreç içinde 
edinilen bilgilerin paylaşımı kritik bir öneme sahip oldu. 
Bu süreçte, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) dahil birçok 
ulusal ve uluslararası kuruluş, dünyanın farklı bölgelerin-
deki yerel yönetimlerin Covid-19’a yönelik geliştirdikleri 
uygulamaları resmi web sitelerinde ve sosyal medya plat-
formlarında paylaşarak belediyelerin birbirlerinden öğren-
meleri için zemin oluşturdu.1

Marmara Bölgesi’ndeki belediyeler de uluslararası top-
lu bilgi üretimi ve paylaşımı sürecine katkı sundu. Kartal, 
Kadıköy, Osmangazi gibi belediyelerin Covid-19 süre-
cinde geliştirdikleri uygulamalar, Avrupa Şehirler Birliği 
(EUROCITIES), Kültürlerarası Şehirler Ağı (Intercultural 
Cities Network) gibi kurumların web sitelerindeki Co-
vid-19 sayfalarında ve Küresel Sağlık için Şehirler (Cities 
for Global Health) gibi platformlarda yer aldı. Ayrıca, Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Kentle-
rin Covid-19’a Politika Yanıtları” isimli ön raporunda Çor-
lu, Sultanbeyli ve Beşiktaş Belediyelerinin uygulamalarına 
yer verildi.2

Marmara’daki Belediyelerin Covid-19 
Uygulamaları Uluslararası Platformlarda 

1 MBB’nin Covid-19’a yönelik bilgi ve uygulama paylaşımı yapan uluslararası kuruluşların web sitelerini derlediği listeye  
https://bit.ly/30KMgAq üzerinden erişebilirsiniz. 

2 OECD’nin raporuna http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#endnotea0z164  
üzerinden erişebilirsiniz.

 B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z D E N  H A B E R L E R
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Covid-19 pandemisi küresel bir sorun olarak dünya-
nın her bölgesini etkilemeye devam ediyor. Sorunun 
yeniliği, dünyanın en gelişmiş ülkelerini bile “savun-
masız” bir pozisyona sokarken salgından kaynaklanan 
olumsuzluklarla mücadelede uluslararası dayanışma ve 
iş birliğinin gerekliliğini de gözler önüne seriyor. Ye-
rel ve merkezi yönetim temsilcileri, Covid-19 sürecini 
en doğru şekilde yönetebilmek için sıklıkla farklı ülke-
lerdeki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek onların süreç 
içinde edindikleri bilgi ve deneyimden faydalanıyorlar. 
Yine uluslararası dayanışmanın bir yansıması olarak, 
farklı ülkelerin kurumlarının birbirlerine maddi destek 
verdiğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak uluslararası 
iş birliği ve dayanışmanın süreci yönetmedeki önemi 
birçok platformda dile getiriliyor. Benzer şekilde, Be-
yoğlu Belediyesi de son yaptığı çalışmada uluslararası 
dayanışmanın Covid-19 sürecini yönetmedeki önemi-
ni vurguladı. Söz konusu çalışma kapsamında Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile 13 ülkenin İstan-
bul Başkonsolosunun yer aldığı bir video yayınlandı.

Beyoğlu Belediyesinin web sitesinde yer alan vide-
oda, ABD, Brezilya, Çin, Danimarka, Hırvatistan, 
Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, İsveç, Japonya, Kore 
ve Malta Başkonsolosları ülkeleri adına Beyoğlu 
sakinlerinin yanında olduklarını vurgulayıp onlara  
“evde kal” çağrısında bulundular. Yıldız ise videoda 
yer alan konuşmasında bu zor zamanların üstesin-
den gelmede uluslararası dayanışmanın ve iş birliği-
nin önemine dikkat çekerken “Ulusal bir mücadele 
veriliyor ama uluslararası bir iş birliğine ihtiyaç var. 
Bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. O bakımdan 
bütün Başkonsoloslarla bu dayanışmayı, birbirimize 
yardım etmeyi, özellikle bu zor günlerde birbirimi-
zin yanında olmayı teyit ediyoruz. Bütün diplomatik 
temsilcilerimize, Başkonsoloslarımıza sevgilerimi 
ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kendilerinin şah-
sında tüm halklarına, milletlerine bu zorlu günde 
Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha 
ifade ediyorum.” dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Konsoloslardan 
Koronavirüse Karşı Ortak Mücadele Çağrısı
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Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Diploması 
ödülüne lâyık görüldü. Ödülle ilgili konuşan Çorlu Bele-
diye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlumuzla bir kez daha 
gurur duyduk.” dedi.

Çorlu Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle 
Avrupa Diploması ödülüne lâyık görüldü. Avrupa Kon-
seyi tarafından kardeş şehir etkinliklerine önem veren, 
yabancı belediyeler ile ilişkilerini ve iş birliklerini gelişti-
ren, Avrupa standartlarında kültürel ve sosyal etkinlikleri 
kentlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştiren belediyeler 
Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanıyor. Dün-
ya üzerinde 12 belediye bu ödülü kazanırken, bunların 
arasından üç ödül Türkiye’deki belediyelere verildi. Çor-
lu Belediyesi’nin yanı sıra Çiğli ve Selçuk Belediyeleri de 
ödülü kazandılar.

1955’ten beri verilen bu ödülün sahipleri; belediyelerin 
uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kar-
deş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, 
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek 
uygulamalarla değerlendiriliyor. 

“Kentimizle Gurur Duyuyoruz”

Avrupa standartlarında projeler hayata geçirdiklerini dile 
getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Avrupa 
Konseyi tarafından verilen Avrupa Diploması ödülünü 
kentimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Bu ödül Çorlumuzun ve ülkemizin dünya çapında 
duyulmasını sağlayacak. Yurt dışındaki kardeş belediyele-
rimizle ilişkilerimiz daha da güçlenecek, kentimizi tanıt-
mak amacıyla var gücümüzle çalışacağız.”

“Hedefimiz Avrupa Ödülü’nü Kazanmak”

Geçtiğimiz aylarda kentimiz, Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ‘Yılın Partner 
Şehri’ unvanını kazanmıştı. Aldığımız her ödül daha çok 
çalışmamız ve kentimize yeni güzellikler katmamız için 
bizleri cesaretlendiriyor. Avrupa Diploması Ödülü, büyük 
Avrupa Ödülü’nü kazanmaya giden yoldaki ilk basamağı-
mızdı. Bundan sonraki amacımız Avrupa Şeref Bayrağı ve 
Avrupa Şeref Plaketi’ni kazanmak. Ama asıl hedefimiz en 
yüksek seviye olan Avrupa Ödülü’nü kazanabilmek. Bu-
nun için de gurur duyduğumuz kentimiz için çalışmaya 
ve yarınlara yönelik projeler geliştirmeye devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

Başarılı Projelerimiz Avrupa Konseyi’nde  

Takdir Ediliyor

Geçtiğimiz temmuz ayında Avrupa’nın en önemli proje-
lerinden biri olan “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yö-
netimler Kongresi Partner Kent” başvurusu kabul edilen 
Çorlu Belediyesi, Çorlu’nun Avrupa Konseyi tarafından 
“Partner Kent” unvanını almasını sağlamıştı. Bu süreçte 
Avrupa Spor Kenti seçilerek Türkiye’de bu unvanı kaza-
nan ilk ilçe belediyesi olarak Avrupa temaslarındaki ba-
şarısını tescillemişti. Çorlu Belediyesi ayrıca 2030 yılına 
kadar tüm Avrupa ile birlikte karbon emisyonunu %40 
azaltacağını taahhüt ederek Başkanlar Sözleşmesi’ne taraf 
olan Türkiye’deki 22 belediyeden biri olmuştu.

Mahalle toplantıları, Çocuk Meclisi, Mahalle Meclisi, Avrupa 
Hareketlilik Haftası gibi projelerle öne çıkan Çorlu Belediye-
si, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden çok sayıda belediyenin 
başvurduğu,  halkı demokratik katılıma, karar alma mekaniz-
malarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik 
etmek için verilen 
Avrupa Diploması 
Ödülü’nü almaya hak 
kazanarak büyük bir 
başarıya daha imza 
atmış oldu.

Avrupa Konseyi’nden  
Çorlu Belediyesine Büyük Ödül
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Bağcılar Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Lok-
man Çağırıcı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlik-
leri Ağı’nın (NALAS) 2020-2021 Dönemi İkinci Başkan 
Yardımcısı oldu.

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

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

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

MBB Başkan Vekili Lokman Çağırıcı  
NALAS İkinci Başkan Yardımcısı Oldu
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Koronavirüse karşı alınan önlemlerin 
en üst seviyede olduğu 2020 yılının ba-
har aylarında çoğumuzun aklından en 
azından bir kez şu soru geçmiştir: “Aca-
ba gıda ürünü bulma konusunda sıkıntı 
yaşar mıyım?” Sosyal mesafe önlemleri 
kapsamında uygulanan kısıtlar sebebiy-
le besin tedarikinde yaşanan aksaklık-
lar, tarımsal faaliyetlerin azalması, bu 
sorunlarla ilişkili olarak bazı ürünlerde 
görülen fiyat artışı, ve endişeli birey-
lerin marketleri boşaltma yarışı dünya 
nüfusunun önemli bir kısmının yemeğe 
erişimini tehlikeye soktu. Çoğumuzun 
yeni keşfettiği bu savunmasızlık hali 
aslında dünyadaki her 9 kişiden 1’i için 
yeni bir durum değil. Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
en güncel tahminine göre dünyada 820 
milyondan fazla kişi açlık sorunu ya-
şıyor ve yaklaşık 135 milyon kişi aşırı 
açlık sorunuyla karşı karşıya.3 Araştır-
macılar, salgın öncesinde yapılan ça-
lışmalar sonucu belirlenen bu sayıların 
salgın sebebiyle çok daha artacağı dile 
getiriyorlar.4 Kısacası nüfus artışı, yok-
sulluk, çatışmalar, politik istikrarsızlık, 
sorunlu tarım politikaları,5 iklim deği-
şikliğinin tarım alanları ve tarıma bağlı 
geçim üzerindeki olumsuz etkileri6 gibi 
sebeplerle dünya üzerinde yaygın olan 
açlık sorunu, Covid-19 salgınıyla daha 
da derinleşeceğe benziyor.

Öte yandan dünyanın farklı ülkelerin-
deki yerel otoriteler, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’nı (SKA) kendile-
rine rehber olarak benimseyip SKA 2 
(Açlığa Son) kapsamında 2030’a kadar 
açlığın her biçimini bitirmek için çaba 
harcayacaklarını belirttiler. Küresel 
hedeflere ulaşma yolunda, yerel politik 
aktörler bugün Covid-19’un yarattı-
ğı ortam sebebiyle daha ciddi bir açlık 
sorunuyla mücadele etmek zorundalar. 
Bu noktada geçmişin deneyimlerinden 
yararlanma, hızlı ve etkili bir politika 
geliştirmek için anahtar bir öneme sa-
hip. Biz de Yerel Diplomasi Bülteni-
mizin bu sayısında, yerel yönetimlere 
ilham olmaları umuduyla, dünyanın 
farklı bölgelerindeki belediyelerin açlık 
ve besin güvensizliğine yönelik geliş-
tirdiği ve SKA 2’ye katkı sunan örnek 
uygulamalarını sizlere sunuyoruz. 

Dakar, Senegal

Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin et-
kileri sebebiyle ekilebilir arazilerinde 
azalma yaşanan Senegal’in başkenti 
Dakar’da kent yönetimi, besin güven-
sizliği sorununun çözümü için yüzünü 
mikro-bahçecilik (micro-gardening) 
diye bilinen tarım türüne dönmüş du-
rumda. Kısaca tanımlamak gerekirse, 
mikro-bahçecilik ahşap tepsi, vazo, şişe 
gibi eski ev eşyalarının içinde ürünle-
rin yetiştirilmesi pratiğine deniyor. Bu 
bakımdan, tarım alanlarının oldukça 
daraldığı kentsel çevrede bireylerin 
çatı, avlu ya da küçük boş alanlar-

da tarım yapmasını mümkün kılıyor. 
Mikro-bahçecilikte kullanılmış eşyalar 
ve toprak tabakasında fındık kabuğu 
ya da pirinç samanı kullanıldığı için 
düşük bütçelerle taze sebzeler yetişti-
rilebiliyor. Ayrıca, geleneksel tarımla 
kıyaslandığında mikro-bahçecilikte su, 
arazi gibi kaynaklara daha az ihtiyaç 
duyulduğu için bu tarım türü iklim de-
ğişikliğinin sonuçlarından daha az etki-
leniyor. Dakar Belediyesi, bu yenilikçi, 
verimli ve iklim değişikliğine dayanıklı 
tarım türünü Dakar’daki tarım arazisi 
azlığı, besin güvensizliği ve yoksulluk 
gibi sorunlara çözüm olarak kullanma-
ya karar vererek 2006’da “Mikro-Bah-
çecilik” Projesini hayata geçirmiş. Be-
lediyenin yürüttüğü proje kadın, yaşlı, 
genç, engelli gibi toplumun kırılgan 
gruplarından gelen bireyler mik-
ro-bahçecilik teknikleri konusunda eği-
tiliyor ve onlara ürün yetiştirmeleri için 
alan temin ediliyor. Söz konusu proje 
yararlanıcılarını eğitmek için 18’i kadın 
6’sı erkek olmak üzere mikro-bahçeci-
lik ile ilgili eğitim verebilecek 24 eğit-
men yetiştirilmiş ve 12 eğitim merkezi 
açılmış. Ayrıca, 26 ilkokulun etrafın-
da mikro-bahçecilikle uğraşılabilecek 
alanlar oluşturulmuş. Yüzde 83’ü kadın 
olmak üzere 9694 kişi bu projeden ya-
rarlanmış. Projenin diğer yararlarına 
baktığımızda, mikro-bahçecilik yön-
temiyle taze ürünler uygun fiyatlara 
bulunabildiği için bu bahçelerden elde 

Özge Sivrikaya – Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Uzmanı

3 The future of food and agriculture: Trends and challenges, FAO, 2017: http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf

4  Bir örneği için bakınız:  
https://insight.wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072 

5  The state of food security and nutrition in the world, FAO, 2019: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf

6  https://www.worldhunger.org/climate-change/

YAZI DİZİSİ:

2030 Hedeflerini Gerçekleştirmede Yerelin  
Rolü ve Yerelde Yapılan Çalışmalar
SKA 2: AÇLIĞA SON!
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edilen ürünlerle dezavantajlı grupla-
ra toplu yemek hizmeti verilebildiğini 
görüyoruz. Diyabet, obezite, anemi so-
runu yaşayan kadınlar için daha iyi bir 
beslenme biçimi sunuluyor ve gençler 
arasında da sebze tüketiminin artışı 
sağlanıyor. Ayrıca, bireyler fazladan 
yetiştirdikleri ürünleri satarak ek gelir 
elde ediyorlar. Dakar Kent yönetimi, 
mikro-bahçeciliği kentin master planı-
na eklemiş. Yönetiminin bundan son-
raki amacı ise program yararlanıcılara 
tarım ekipmanları elde etme konusun-
da destek vermek ve satın alma merkezi 
kurmak.7  

Andernach, Almanya

Almanya’daki Andernach Belediyesi, 
2010 yılında başlattığı “Yenebilir Kent” 
(Edible City) Projesi kapsamında kenti 
daha yaşanılabilir ve çevre dostu yap-
mak için “kalıcı tarım” anlamına gelen 
permakültür bahçeleri açmış. Birden 
çok ürünün yetiştirilebildiği ve çok 
fonksiyonlu olan bu bahçelerde kent 
sakinlerinin farklı meyve, sebze ve 
bitkileri ekmesine ve buralardan hasat 
toplamasına izin veriliyor. Bu sayede 
kent sakinleri bitkilerin ekme, yetiştir-
me ve hasat döngüleri hakkında daha 
fazla bilgiye sahip oluyor, bu bahçelere 
gelenlerle sosyalleşme fırsatı bulabi-
liyor, burada yetişen sağlıklı ürünlera 

ücretsiz bir şekilde erişebiliyor ve kent-
lerinin daha yeşil bir yer olmalarına 
katkı sunabiliyor. Ayrıca, permakültür 
bahçelerinde her yıl bir ürün öne çıka-
rılıyor ve o ürünün farklı türleri ekili-
yor. Örneğin, 2010 yılında domates, yı-
lın ürünü olarak seçilmiş ve domatesin 
101 farklı türü Andernach’taki perma-
kültür bahçelerine ekilmiş. Bahçeler bu 
şekilde biyoçeşitliliğin devamlılığını da 
sağlamayı hedefliyor. Permakültür bah-
çelerine ek olarak, Yenebilir Kent Pro-
jesi kapsamında Andernach Belediyesi, 
Perspektive şirketi ile işbirliği yaparak 
uzun süredir işsizlik sorunu çeken ki-
şileri bu alanların bakımı ve yönetimi 
konusunda istihdam ediyor. Projenin 
diğer bir ayağında ise, okul bahçeleri 
kurularak ilkokul çağındaki çocuklara 
sürdürülebilirlik, permakültür ve sağ-
lıklı beslenme konularında bilgi veri-
liyor. Kısacası Andernach Belediyesi, 
farklı aktiviteleri içeren Yenebilir Kent 
Projesi ile aynı anda besin güvenliğine, 
biyoçeşitliliğe, kaliteli ve sağlıklı yaşa-
ma, ekonomik kalkınmaya, alternatif 
ve sürdürülebilir tarıma katkı sunuyor.8  

Milano, İtalya

İtalya’nın Milano şehri, besin güvensiz-
liği ile üretici ve tüketici arasındaki me-
safenin artışı, yoksul kesimlerin besin 
kaynaklarına ulaşamaması, lojistiğin 

yarattığı çevre kirliliği gibi besin siste-
minde yaşanan sorunları politika düze-
yinde ele alarak bu konuya bütüncül ve 
yapısal bir çözüm üretmeye çalışıyor. 
Bu amaçla Milano Belediyesi, 2014 yı-
lında Cariplo Vakfı ile iyi niyet sözleş-
mesi imzalayarak kapsamlı bir besin 
politikası hazırlamaya yönelik çalışma-
lara başlamış. Öncelikle Milano’daki 
besin sistemi analiz edilmiş, ardından iç 
ve dış paydaşlarla görüşmeler yapılmış. 
Bu ön çalışmaların sonucunda 2015 yı-
lında kentin vizyonu ve yol haritasının 
içeren “Milano Besin Politikası Kılavu-
zu” hazırlanmış.9 Belgede kentin besin 
konusunda da önceliklerine de yer ve-
rilmiş: 

• Herkesin temel gıda olarak sağlıklı 
yemeğe ve yeterince içme suyuna 
erişimini sağlama

• Besin sisteminin sürdürülebilirliği-
ni teşvik etme

• İnsan haklarına ve çevreye duyarlı 
üretilip dağıtılan, sağlıklı, güveni-
lir, kültürel olarak uygun ve sürdü-
rülebilir yemek farkındalığı yüksek 
tüketici kültürünü teşvik etme

• Çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlikle-
ri azaltmak amacıyla fazlalıkları ve 
besin atığını azaltma

• Bilimsel tarım araştırmalarını des-
tekleme ve teşvik etme

Belediye, besin politikalarının uygulan-
ması için iki kurum oluşturmuş. Bun-
lardan ilki olan Metropol Besin Kon-
seyi (the Metrpolitan Food Council), 
besin sistemiyle ilgili meseleleri yöne-
tiyor. Diğer kurum Denetleme Sistemi 
(the Monitoring System) ise belediye-
nin eylemlerini, uygulamaların zaman 
içindeki etkilerini denetliyor. Kısacası, 

7  Dakar’ın Mikro Bahçecilik Projesine dair daha fazla bilgiye  
https://www.c40.com/case_studies/micro-gardening-in-dakar-alleviates-poverty-hunger-and-food-insecurity üzerinden erişebilirsiniz. 

8  Andernach’ın Yenebilir Kent Projesine dair daha fazla bilgiye  
https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/andernach-the-eatable-city-1/ üzerinden erişebilirsiniz. 

9  Milan’ın Besin Politikası Kılavuzuna  
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:71638/datastreams/dataStream3943587268670669/content?1482924699146  
üzerinden erişebilirsiniz.

Kaynak:  C40

Kaynak: Andernach 
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Milano’nun sürdürülebilir, eşitlikçi ve 
dayanıklı besin sistemi yaratmak için 
besinle ilişkili meseleleri bütüncül bir 
biçimde ele alan bir politika benimsedi-
ğini, bu politikaların uygulanması için 
kurumsal altyapıyı kurduğunu ve ilgili 
kent paydaşlarıyla işbirliği yaptığını 
söylemek mümkün. Milano, bu çaba-
ları sayesinde, 2018 yılında Guangzhou 
Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü alan 
şehirlerden biri oldu. 

Milano’nun sürdürülebilir besin siste-
mine yönelik çabalarının sadece kendi 
bölgesiyle sınırlı kalmadığını da görü-
yoruz. Milano Belediyesi, 2015 yılında 
Milano’da “Gezegeni Beslemek, Yaşam 
için Enerji” temasıyla düzenlenen Expo 
2015 sırasında imzalanmak üzere, kent 
seviyesinde besinle ilişkili meseleleri ele 
alan uluslararası bir protokol hazırlan-
ması konusunda teklif sundu. Yapılan 
ön çalışmalar sonucu hazırlanan Mila-
no Kentsel Besin Politikası Sözleşmesi 
15 Ekim 2015 tarihinde 100’den fazla 
kent tarafından imzalandı.10

Mezitli, Türkiye

Mersin’a bağlı Mezitli Belediyesinin 
öncülüğünde başlatılan Mezitli Kadın 
Üretici Pazarı projesi,11 besin güven-
liğine ve cinsiyet eşitliğine katkı sun-
masının yanı sıra üretici ve tüketici 
arasındaki ilişkiyi de yeniden tanımla-
ması açısından oldukça yenilikçi. Proje 
kapsamında Kadın Üretici Pazarında 
kırsal kesimlerdeki kadınların tarlalar-
da yetiştirdikleri ürünleri ve kendi yap-
tıkları takı, giyişi, oyuncak gibi eşyaları 

satarak ekonomik olarak kendi ayakları 
üzerinde durabilmeleri hedefleniyor. 
Projenin ilk adımı olarak pazarda ürün 
satabilecek kadın üreticilerin tespit edil-
mesi için görüşmeler yapılmış. Üretici-
ler belirlendikten sonra ilk Pazar, 2014 
yılında kurulmuş. Proje her ne kadar 
Mezitli Belediyesince başlatılsa da pa-
zarın idaresi sürecine kadın üreticilerin 
ve tüketicilerin de dahil olduğunu gö-
rüyoruz. Mezitli Belediyesi pazarların 
fiziksel altyapısını sağlayıp ana denetle-
meleri gerçekleştiriyor. Pazarın organi-
zasyonu ise kadın üreticilere bırakılmış 
ve öncesinde belediye, kadın bu konuda 
eğitim vermiş. Projenin önemli boyut-
larından biri ise kadın üreticilerle tü-
keticilerin sürekli bir etkileşim halinde 
olması. Üreticiler, pazarı tüketicilerin 
istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve 
yerelin şartlarına göre şekillendiriyor. 
Bu bakımdan Mezitli Kadın Üretici 
Pazarları, tüketicilerin ve üreticilerin 
isteklerine göre biçimlenen esnek bir 
yapı olarak karşımıza çıkıyor. 

Kaynak: Milanourbanfoodpolicypact

Kaynak: Habertürk

10 Milano Kentsel Besin Politikası Sözleşmesi’ne  
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf  
üzerinden erişebilirsiniz. 

11 Mezitli Kadın Üretici Pazarı ile daha detaylı bilgiye https://www.mezitli.bel.tr/kadin-uretici-pazarlari üzerinden erişebilirsiniz. 
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Covid-19 süreci, bizleri özellikle bir kavramı tekrar dü-
şünmeye itiyor: hareketlilik. Var olduğundan beri ha-
reket halinde olan insanlık, yüzlerce kilometreyi saatler 
içinde kat edebilen araçlar olmasına rağmen bugün sal-
gın sebebiyle evinden çıkamıyor. Bu durum bir yandan 
araçların azalmasıyla sessizleşen sokakları diğer yandan-
sa yine aynı sebeple hava kirliliğinin azalmasını ve trafik-
siz geçen sakin saatleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla 
belki de daha önceden pek sorgulamadığımız bir ikile-
min içindeyiz. Ne hareket etmekten vazgeçebiliyoruz ne 
de hareketsizliğin yarattığı sükûneti ve görece temiz 
havayı yitirmek istiyoruz. Bu durum iki seçenekten de 
vazgeçmek istemeyenlerin aklına şu soruyu getirebilir: 
Başka bir hareketlilik mümkün mü? Çoğumuz için yeni 
olabilecek bu soruya hareketlilik alanında çalışan bazı 
kurumlar bir süredir, hayat kalitesini, sağlığı ve çevre-
yi dikkate alan “sürdürülebilir hareketlilik” (sustainable 
mobility) tanımı üzerinden olumlu yanıt vermeye çalışı-
yor. Bu sayımızda bu ağlardan biri olan ve 1989 yılında 
kurulan Avrupa kentler ve bölgeler ağı POLIS’i  (Ulaşım 
İnovasyonu için Şehirler ve Bölgeler Ağı) ele alıyoruz. 

Kentleri ve bölgeleri daha güvenli, verimli ve sürdü-
rülebilir kılmak amacıyla hareketlilik üzerine faaliyet 
yürüten POLIS, ulaşımı ekonomik, çevresel ve sos-
yal boyutlarıyla ele alarak “entegre strateji” geliştirme 
sürecine katkı sunmayı hedefliyor. Bu amaçla, çeşit-
li projeler yürütüyor ve politika belgeleri hazırlıyor. 
Bu çalışmalarından biri olarak POLIS, Avrupa Şehirler 
Birliği (EUROCITIES) ile birlikte güvenli sistemleri 
inşa etmede kentlerin temel bir rol üstlendiğini vur-

gulayan “Güvenli Kent Sokakları için Yeni Paradigma” 
(The New Paradigm for Safe City Streets) isimli kent 
bildirgesini hazırlayarak bildirgeye yönelik çalışma-
ları koordine ediyor. Bildirgeyle ilgili detaylı bilgiye  
https://www.polisnetwork.eu/document/city-declara-
tion-road-safety/ üzerinden erişebilirsiniz. Destekleyen 
kuruluşlar arasında Marmara Belediyeler Birliğinin de 
yer aldığı bildirgeyi desteklemek için pgouveia@polis-
network.eu üzerinden Pedro Homem de Gouveia ile ile-
tişime geçebilirsiniz. 

Hareketlilikle ilgili yereldeki çalışmaları ve kurumlar 
arası işbirliklerini destekleyen POLIS, bilgi ve deneyim 
paylaşımı için etkinlikler düzenliyor, yayınlar yapıyor ve 
Avrupa kurumlarının gündemini ve politikalarını etkile-
meye yönelik faaliyetler yürütüyor. Ağ, üyelerine

• Avrupa’daki diğer kent ve bölgeleri tanışarak  
karşılıklı deneyim paylaşımına zemin oluşturma,

• Avrupa’daki inisiyatiflere & ulaşım projelerine  
erişim ve katılım konusunda desteklenme,

• Endüstri ve araştırma kurumlarıyla partnerlik 
kurma,

• Avrupa’daki ulaşım politikalarına katkı sağlama 

gibi olanaklar sağlıyor. 

POLIS, faaliyetlerini 5 ana tema etrafında düzenliyor:

Ulaşımda Çevre & Sağlık: Ulaşımdan kaynaklanabile-
cek ses ve hava kirliliği, temiz araçlar, elektrikli araçlar 

N E T W O R K I N G

POLIS  (Ulaşım İnovasyonu için  
Şehirler ve Bölgeler Ağı)

http://www.polisnetwork.eu/document/city-declaration-road-safety/
http://www.polisnetwork.eu/document/city-declaration-road-safety/
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ve alternatif yakıtlar, yürüme ve bisiklet ulaşımı, iklim 
değişikliği, paylaşımlı ulaşım hizmetleri, hareketlilik yö-
netimi

Trafik Verimliliği: Akıllı ulaşım sistemleri (ITS), 
ITS’in politika hedeflerini gerçekleştirmedeki rolü, veri, 
araç otomasyonu, optimizasyon

Erişim: Park, ücretleme, erişim düzenlemeleri, altyapı, 
herkes için erişilebilirlik, kapsayıcı ulaşım sistemleri 

Yol güvenliği: Yol güvenliği, ulaşım sistemlerinin gü-
venliği ve araç kazaları zamanında kamu alanlarının gü-
venliği

Yönetişim: Akıllı şehirler, Sürdürülebilir Kent Hareket-
liliği Planları, yeni finanslama mekanizmaları ve vatan-
daş katılım stratejileri

Son olarak POLIS Genel Sekreteri Karen Vancluysen‘in 
Marmara Belediyeler Birliği üyeleriyle paylaşılmak üzere 
bize ilettiği mesajını sizlerle paylaşmak isteriz. 

Karen Vancluysen’in çağrısına yanıt vermek isteyen ve 
üyeleri arasında Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brüksel, 
Londra, Paris gibi Avrupa şehirlerinin bulunduğu ağa 
katılmak isteyen belediyeler, https://www.polisnetwork.
eu/become-a-polis-member/ üzerindeki başvuru formunu 
doldurup POLIS’e iletebilir. İlgili belediyeler, POLIS’e 
üyelik şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.po-
lisnetwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/Polis-mem-
bership-conditions_2020.pdf üzerinden erişebilir.

Resmi web sitesi:  
https://www.polisnetwork.eu 

Broşür: https://www.polisnetwork.eu/wp-content/up-
loads/2019/10/POLIS_Brochure2019-web-30y.pdf

“Sevgili Türk Meslektaşlarım,

Şehirlerimizi daha sürdürülebilir, güvenli, rekabet-

çi ve dost canlısı yapabilmek için hepimiz aynı zorlu 

görevle karşı karşıyayız: ulaşımda yenilik yapmak. 

Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var ve ilerleye-

bilmemiz için işbirliği gerekli.

POLIS, kentlerin ihtiyaçları ve önceliklerinin dik-

kat çekmesi ve hak ettiği desteği alması için çalışıyor. 

Biz POLIS olarak, politika geliştirme süreçlerine 

yardım ediyor, üyelerimiz ve inovasyondaki önemli 

liderler arasında temas kurulmasını teşvik ediyor ve 

üyelerimizin Avrupa projelerine dahil olmasını des-

tekliyoruz. 

Kendini ulaşımda inovasyon konusuna adamış Av-

rupa kent ve bölgelerinin önemli bir ağı olarak, Tür-

kiye kentlerini de aramızda görmekten mutluluk 

duyarız. 

Daha iyi bir gelecek için hareketimize katılın!”

POLIS Genel Sekreteri Karen Vancluysen

İletişim

Tel: +32 2 500 56 70  Email: polis@polisnetwork.eu 
Sosyal medya

Twitter: @POLISnetwork 
Facebook: /polisnetwork
Linkedin: /polis-network

http://www.polisnetwork.eu/become-a-polis-member/
http://www.polisnetwork.eu/become-a-polis-member/
http://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/Polis-membership-conditions_2020.pdf
http://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/Polis-membership-conditions_2020.pdf
http://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/Polis-membership-conditions_2020.pdf
http://www.polisnetwork.eu
http://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2019/10/POLIS_Brochure2019-web-30y.pdf
http://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2019/10/POLIS_Brochure2019-web-30y.pdf
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Çin’in Guangzhou şehri, yerel yöne-
timleri 2020 Yılı 5. Guangzhou Ulus-
lararası Kentsel Yenilik Ödülü’ne katıl-
maya (Guangzhou Ödülü) davet ediyor. 
Ödül başvuruları, şehir yönetiminde 
yenilikçi girişimleri bulunan ve ödül 
başvurusu ile ilgilenen yerel yönetimle-
re ve belediyelere açık.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı (UCLG), Dünya Bü-
yük Metropoller Birliği (Metropolis) 
ve ve Guangzhou şehri tarafından des-
teklenen Guangzhou Ödülü, şehirler 
ve bölgelerde sosyal, ekonomik ve çev-
resel sürdürülebilirliğin geliştirilme-
sine yönelik yeniliklerin tanınması ve 
böylelikle bu şehir ve bölgelerdeki va-
tandaşların yaşam kalitesi ve refahının 
yükseltilmesini amaçlıyor. 

İki yılda bir düzenlenen Guangzhou 
Ödülü kapsamında 2020 yılında kaza-
nan 5 şehre 20,000 $ (Amerikan doları) 
nakit para ödülünün yanı sıra, ödül ku-
pası ve hatıra sertifikası verilecek. 

Ödül için başvurular, şehir yöneti-
minde yenilikçi girişimleri bulunan ve 
ödül başvurusu ile ilgilenen yerel yö-
netimlere ve belediyelere açık. Ödüle 
başvurmak için http://www.guangz-
houaward.org/index/user/login.html 
üzerinden başvuru formunun dolduru-
lup gönderilmesi gerekiyor. 

Başvuru Süreci

Ödüle erken başvuru için son tarih: 

30 Eylül 2020 (Erken başvuru yapan 
kentler başvurularıyla ilgili geri bildi-
rim alma ve başvurularını geliştirme 
şansı bulacak.)

Ödül başvurusu için son tarih:  31 
Ekim 2020 (Başvuru formu doldurulup 
gönderilecek.)

Teknik Komite değerlendirmesi: 

2021 (Son elemeye kalan başvuru sa-
hiplerine bildirim yapılacak ve ilave 
destekleyici belgeler istenebilecek.)

Online oy verme:  2021 (Son eleme-
ye kalan başvurular Guangzhou Ödülü 
web sitesine konulacak ve halk web site 
üzerinden tercihlerini ve yorumlarını 
dile getirebilecektir. En olumlu yorumu 
alan başvuruya takdir belgesi verilecek.)

Jüri tarafından son değerlendirme 

ve Guangzhou Ödül Töreni: 2021

Değerlendirme

Başvurular yenilikçilik, verimlilik, baş-
ka yerde uygulanabilirlik, Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları ve Yeni Kentsel 
Gündem ile ilişkili olma kriterleri üze-
rinden değerlendirilecek. 

İletişim

Daha fazla bilgi için, lütfen Guangzhou 
Ödülü Sekretaryası ile iletişime geçiniz:

Web sitesi: www.guangzhouaward.org

Kayıt: https://bit.ly/37t48ky

E-posta: info@guangzhouaward.org

Tel: +86 20 8950 4852

Faks: +86 20 87397045

D U Y U R U L A R

Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik 
Ödülü Başvuruları Başladı

http://www.guangzhouaward.org/index/user/login.html
http://www.guangzhouaward.org/index/user/login.html
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Dünya Kaynakları Enstitüsü Ross Mer-
kezi (WRI Ross Center) dönüştürücü 
bir etkiye sahip kentsel değişimi ön pla-
na çıkaran küresel ödül programı WRI 
Ross Merkezi Ödülü’nün (WRI Ross 
Center Center Prize for Cities) ikin-
ci dönem başvuru süresi 7 Temmuz 
2020’ye uzatıldı.

2020-2021 dönemi için Prize for Ci-
ties, hem iklim krizini hem de kentsel 
eşitsizliği ele alarak değişen bir iklim-
de nasıl yaşanacağını ve gelişim sağla-
nacağını gösteren “Değişen İklim için 
Kapsayıcı Kentler” temasıyla ilgili proje 
başvurularını davet ediyor. 

Başvurusu yapılacak projelerin,

• değişen iklimin tehdit ettiği yaşam-
ları ve geçim kaynaklarını koruma

• karbon ayak izini artırmadan erişi-
lebilirliği artırma

• yan ürünleri kirletmeden yeniliği 
ve ekonomik fırsatı arttırma

• geleneksel davranış modellerini ve 
günlük uygulamaları değiştirme

• yeni veriler, bilgiler, yönetişim ve/
veya finans kullanma

• iklim politikalarının potansiyel 
olarak olumsuz etkileri ile müca-
dele etme

konuları gibi hem iklim krizini hem de 
kentsel eşitsizliği ele alan bir teması ol-
ması gerekiyor. 

Ödül programı kapsamında kazanan 
projeye 250.000 $ ve geriye kalan dört 

finalistin her birine 25.000 $ ödül veri-
lecek. 

Ödüle başvurular ücretsiz olup kamu, 
özel ve kar amacı gütmeyen sektör-
lerden her türlü kurum/kuruluş ve 
bireye açıktır. Ödüle başvurmak için  
https://bit.ly/3fvIvCJ üzerinden kayıt 
yapılması gerekiyor. 

Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi: 7 Temmuz 2020

Finalistlerin ilan tarihi: Ekim 2020

Kazananın belirlenme tarihi:  
Şubat 2021

Kazananın duyurulması ve ödül 

seremonisi: Nisan 2021

Değerlendirme

Başvurular, alanlarında uzman jüri 
üyeleri tarafından aşağıdaki kriterlere 
göre değerlendirilecektir:

• Büyük Fikir: kritik kentsel sorun-
ları ele almak için ne ölçüde yeni-
likçi bir fikir uyguladığı ve/veya 
yeni bir yaklaşım benimsediği

• Hayat Değiştiren Etki: insanların 
ve yaşadıkları toplumların yaşam-
larını, zihniyetlerini ve davranışla-
rını ne ölçüde değiştirmiş olduğu

• Dalgalanma Etkileri: kent içinde 
ve ötesinde, kuruluşlar üzerinde ne 
ölçüde etki gösterdiği ve/veya baş-
ka kentlerde ne ölçüde dönüşüm 
tohumları ektiği

İletişim

Web sitesi: https://prizeforcities.org/
Kayıt:  

https://bit.ly/3eeQEve 

E-posta: PrizeforCities@wri.org 

Tel: +1 (202) 729-7600
Faks: +1 (202) 729-7610 

Sürdürülebilir Şehirler için  
WRI Ross Merkezi Ödülü Yarışması 
Başvuruları Uzatıldı

http://prizeforcities.org/
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İlki 25 yıl önce Danimarka’nın Aal-
borg şehrinde gerçekleştirilen ve 
Avrupa’nın kent sürdürülebilirliği ile 
ilgili en büyük konferansı niteliğinde 
olan Avrupa Sürdürülebilir Kentler 
Konferansı’nın (European Conferan-
ce on Sustainable Cities and Towns) 
dokuzuncusu bu sene Sürdürülebilir 
Kentler Birliği (ICLEI) ve Mannheim 
Belediyesi işbirliğiyle 30 Eylül-2 Ekim 
2020 tarihleri arasında online olarak 
gerçekleştirilecek. 

Üç yılda bir düzenlenen konferans, 
politika yapıcıları ve uygulayıcılarını, 
uluslararası kuruluşların temsilcileri-
ni, özel sektör liderlerini, sivil toplum 
çalışanlarını ve araştırmacıları bir 
araya getirerek bilgi ve deneyim pay-
laşımına ve diyalog ortamı kurulma-
sına zemin yaratıyor. Yerel sürdürü-
lebilirlik gündemine katkı sağlamayı 
da hedefleyen konferans serisinin 25 

yıllık serüveni içerisinde, yereldeki 
karar vericilerin eylemlerine rehber-
lik eden Bask Bildirgesi ve Aalborg 
Şartı gibi politika belgeleri de ortaya 
çıktı. Bu açıdan, sürdürülebilir yerel 
kalkınma ve uluslararası gündemi ta-
kip etmek isteyenler için konferans 
önemli bir fırsat sunuyor. 

Katılımın ücretsiz olduğu konferansa 
katılmak için şu link üzerinden kayıt 
yapabilirsiniz:  https://conferences.
sustainablecities.eu/mannheim2020/
registration/ 

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye htt-
ps://conferences.sustainablecities.eu/
mannheim2020/   üzerinden erişebi-
lirsiniz. 

İletişim

Tel: +49-761 / 3 68 92-20

Fax: +49-761 / 3 68 92-29

Sosyal Medya

Twitter:  

@sustain_cities #Mannheim2020

Facebook:  
/european.sustainable.cities

A J A N D A

9. Avrupa Sürdürülebilir Kentler  
Konferansı (30 Eylül-2 Ekim 2020) 

Cesur Kentler Forumu, Sürdürülebilir 
Kentler Birliği (ICLEI) ve Bonn Federal 
Kenti tarafından 7-28 Ekim 2020 tarihleri 
arasında online olarak gerçekleştirilecek. 
İklim değişikliği ve kent dayanıklılığı üze-
rinde çalışan kamu yetkililerini, özel sek-

tör ve sivil toplum temsilcilerini ve araş-
tırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen 
forumda iklim değişikliği ile mücadele, 
iklim değişikliğinin kentler üzerindeki 
etkisi, iklim değişikliğine yönelik azaltım 
(mitigation) ve uyum (adaptation) gibi 
önlemler ve yerel iklim eylemleri gibi ko-
nular ele alınacak. 3 hafta sürecek forum 
kapsamında vizyoner konuşmacıların yer 
aldığı oturumlar, networking aktiviteleri, 
bilgilendirici çalıştaylar gibi farklı format-
larda etkinlikler düzenlenecek. 

Alanındaki en büyük online etkinlikler-
den biri olacak foruma şuradan ücretsiz 
olarak kayıt yaptırabilirsiniz: 

https://daringcities.org/webcontent/
dc2020_participant_form.html

Forum ile ilgili daha fazla bilgiye 
https://daringcities.org üzerinden 
erişebilirsiniz. 

İletişim

Tel: +49-228 / 976299-37

Email: daring.cities@iclei.org

Sosyal Medya

Twitter: @daringcities

Facebook: /DaringCities

Linkedin: /daring-cities

Cesur Kentler Forumu (7-28 Ekim 2020)

http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/registration/
http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/registration/
http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/registration/
http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
http://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
http://daringcities.org/webcontent/dc2020_participant_form.html
http://daringcities.org/webcontent/dc2020_participant_form.html
http://daringcities.org

