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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 iş birliği ve ortaklık anlayışının geliştirilmesi suretiyle yerel
diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik ediliyor.
Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişilerin yazıları ile birlikte güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bültenimizin on ikinci 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.
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Uluslararası İşbirliği Koordinatörü
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Başkanlar Dünya Büyükşehirler Günü’nde
COVID-19 Deneyimlerini Paylaştı
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN
HABITAT) ve Metropolis tarafından Dünya Büyükşehirler Günü ilan edilen 7 Ekim’de Marmara Belediyeler
Birliği ile Argüden Yönetişim Akademisi, yerel yönetimlerin COVID-19 deneyimine ve yönetişime odaklanan
bir çevrim içi panel düzenledi.
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Koç
Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün konuşmacı olduğu panelde yönetişim bakış açısından büyükşehirlerde COVID-19 salgını ve halk sağlığı konusu ele alındı.
Panelin açılışında MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil
Arslan, COVID-19 pandemisi sürecinde yerel yönetimlerin büyük sorumluluk üstlenerek çalışmalar yürüttüklerini ve belediye başkanlarının sahada uzun zaman
geçirerek elde ettikleri deneyimleri aktarmalarının değerli olduğunu vurguladı. Argüden Yönetişim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı ise bu süreçte
bilimin kılavuzluğunun öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Çakmakçı, bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan COVID-19’un aynı zamanda ekonomik, politik,
toplumsal bir soruna dönüştüğü ve toplum sağlığı için
gelecek pandemilere hazırlıklı olunması noktasında yerel yönetimlere ciddi bir sorumluluk düştüğünü söyledi.
Panelde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, belediyelerin süreçteki sorumluluk

ve çalışma biçimleri değerlendirdi. Büyükakın, “Mesele bir kriz yönetimi, sevk ve idare meselesi. Pandemi
başlangıcında virüsün buraya geleceğini öngörerek hazırlıklarımızı yaptık.” dedi. Büyükakın ayrıca pandemi
zamanlarında kurumlar arası koordinasyonun ve psikoloji yönetiminin öneminden bahsetti. Şehir planlamanın
yeniden ele alınıp açık alanlar yaratılması gerektiğinin
altını çizdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
salgın başladığında bir kriz masası kurduklarını belirterek “Nitelikli bir kriz yönetimi, sürecin daha sağlıklı
atlatılmasında ve salgınla mücadelede önem kazandı.”
dedi. Salgının aynı anda hem zorluk hem de fırsatlara yol
açtığını vurgulayan Albayrak, “İnsanlık olarak sağlığın
önemini anladık. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi
olacağına inanmıyorum. Birlikte yönetmeye, yönetişime
ve iletişim temelli bir süreç yönetimine ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.
Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Önder Ergönül , salgının büyük ölçüde metropolleri vurduğuna ve çarpık
kentleşmenin olduğu, nüfusun yoğun yaşadığı büyükşehirlerin ciddi zarar gördüğüne vurgu yaptı. Türkiye’de
ekiplerin kriz anlarında hızlı koordine olarak harekete
geçme kabiliyetinin değerli olduğunu ancak yaşananlardan ders çıkarılmasının elzem olduğunu söyleyen Ergönül, “Temel derslerden biri kentleşmeye önem verilmesi.
Tıpkı deprem meselesi gibi, salgınları da çarpık kentleşme ve yoğun nüfusla yönetmek zor.” dedi.

Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz: https://bit.ly/37SXqGo
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Şehir Eşleştirme Projesi Sona Erdi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arası Şehir Eşleştirme”
Projesi sona erdi. 22 Ekim 2020 tarihinde online olarak
düzenlenen, “Şehir Eşleştirme Projesi: Kazanımlar ve
Gelecek için Adımlar” başlıklı değerlendirme toplantısına, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Genel Sekreteri
M. Cemil Arslan konuşmacı olarak katıldı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Bölümü Başkanı
A. Hakan Atik’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Marmara Bölgesinin kardeş şehircilik konusundaki
önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA)
gerçekleştirilmesinde şehir eşleştirmenin rolü, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde kardeş şehir
ve yerel diplomasinin katkıları gibi konular ele alındı.
Panelin ilk konuşmasını yapan M. Cemil Arslan, konuşmasında Marmara Bölgesindeki şehirlerin kurduğu
kardeş şehir ilişkisi sayısının yüksek olduğunu belirterek bunun bir tesadüf olmadığını vurguladı. Arslan,
“Marmara Bölgesindeki şehirlerin kurumsal kapasiteleri, Türkiye’deki diğer bölgelere göre mukayese ettiğimizde, belirgin bir şekilde fazla. Diğer yandan ithalat ve
ihracatın önemli bir kısmı Marmara Bölgesinde. Keza
finans sektörünün ve üniversitelerin önemli bir kısmı
da burada. Üniversitelerimizde azımsanmayacak sayıda
yabancı öğrenci var. Bu gibi durumlar, buradaki yerel
yönetimler için dünyayla iletişim halinde olma, dünyaya
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açık olma, dünyadan öğrenme ve tecrübelerini dünyaya
öğretmeye yönelik itici bir güç oluşturuyor.” dedi. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğünü vurgulayan Arslan,
“Dünyanın herhangi bir ucundaki politik baskı dünyanın başka bir bölgesinde hissediliyor. Bu sebeple daha
karmaşık bir ilişkiler ağı ile karşı karşıyayız. Ayrıca pandemi ile öğrendik ki aslında herkes birbirine bağlı. Tek
başına herhangi bir kentin herhangi bir ülkenin kurtuluş yolunu bulması mümkün değil. Ya hep birlikte doğru
yolu bulacağız ya da hep birlikte problem yaşayacağız.”
diye ekledi. Şehir eşleştirmenin AB sürecine katkısı ile
ilgili olarak Arslan, bu gibi ilişkilerin devletler arasında
zaman zaman sertleşen ilişkileri yumuşatabileceği ifade
etti. Öte yandan, Türkiye’nin göç dahil çeşitli konularda
deneyim sahibi olduğunu vurgulayarak yerel yönetimlerin kardeş şehir ilişkileri yoluyla Avrupa Birliği ülkelerine bu tecrübelerini aktarabileceğini belirtti.
Oturumun diğer konuşmacısı Clausio Tomasi, SKA’ların dünyanın şu ana kadar gördüğü ve üzerinde azimle
uzlaştığı en önemli evrensel gündemi olduğunu ifade
etti ve SKA’lar kapsamındaki 169 hedefin üçte ikisinin
gerçekleşmesi için yerel ve bölgesel yönetimlerin sürece
dahil olması gerektiğini vurguladı. Tomasi, bazı kentlerin SKA’ların gerçekleştirilmesi noktasında diğerlerine oranla daha iyi durumda olduğunu ve şehir eşleştirmenin bu konuda bilgi ve tecrübe aktarımı yoluyla
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etkili sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Politikaların
ve eylemlerin kanıta dayalı olması gerektiğini belirten
Tomasi, performansın ölçülmesi ve diğer kentlerle karşılaştırma yapılabilmesi için veriye sahip olmanın gerekliliğini de vurguladı. SKA’ların yerelleştirilmesiyle
ilgili olarak Tomasi, “Küreseli yerel eyleme dönüştürmemiz için çok paydaşlı partnerlikler kurmalıyız.” dedi.
Son olarak yönetimlerin göçmen ve mültecilerin insani
eylemlerin temelinde yer aldığını vurgulayan Tomasi,
belediyelerin sadece yardım ve kalacak yer sağlamadıklarını, ayrıca sosyal ve ekonomik entegrasyon sürecinde
de önemli roller oynadıklarını belirtti.
Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi: COVID-19 ve
Sonrasında Yerel ve Bölgesel Diplomasi için Küresel
Ağlar

Proje kapsamında 12-13 Kasım 2020 tarihleri arasında
düzenlenen Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi’nde
MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “COVID-19
Sonrasında Yerel ve Bölgesel Diplomasi için Küresel
Ağlar” başlıklı çevrim içi oturumu yönetti. COVID-19
sonrası toplumlarda küresel ağların rolleri ve öneminin
ele alındığı oturumda Büyükçekmece Belediye Başkanı
ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Üyesi Dr. Hasan Akgün, Cluj – Na-

poca Belediye Başkanı ve AB Bölgeler Komitesi (CoR)
Romanya Heyeti Üyesi Emil Boc konuşmacı olarak yer
aldı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreteri Frederic Vallier ise oturuma video mesaj ile katılım sağladı.
Oturumda, belediyelerin COVID-19 süreciyle ilgili deneyimlerine değinildi. Hasan Akgün, kardeş şehirlerle
yapılan karşılıklı bilgilendirme toplantılarının bu süreci
daha iyi yönetmede kritik olduğunu vurguladı. Akgün,
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yayınlamış olduğu
bilgiler sayesinde kendilerini koruduklarını ve böylece
vatandaşa daha çok hizmet edebildiklerini ekledi. Akgün, sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte kendilerine ve millete destek verdiğine dikkat çekerek “Pandemi
esnasında sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatında
ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük.” dedi.
Emil Boc ise COVID-19’un kısa sürede her yere yayıldığını belirterek “Hepimiz aynı botun içerisindeyiz.”
vurgusu yaptı. Boc, COVID-19 gibi krizlerin zararlarını azaltmak için birlikte hareket edip iyi uygulamaları
paylaşmak ve birbirinden öğrenmeyi sağlamak gerektiğini ifade etti. Afet durumlarında sorunların tek başına
çözülemeyeceğini belirten Boc, ulusal ve yerel seviyede
güçlü işbirliklerinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.
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MBB ve UNDP Mutabakat Anlaşması
İmzaladı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development
Programme – UNDP) ile ortak ilgi alanlarında iş birliğini geliştirmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı.
Anlaşma çerçevesinde, iki kurum iş birliğinde yapılacak programlar, toplantılar, eğitimler, araştırmalar ve
projeler aracılığıyla belediyelerin kurumsal kapasite
gelişiminin desteklenmesi planlanıyor. Sürdürülebilir
kalkınma, yoksulluğun sona erdirilmesi, kadınların güç-
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lendirilmesi, iyi yönetişim gibi konular üzerine çalışmalar yürüten UNDP, katılımcı tasarım ve mekân oluşturma pratiklerine odaklanarak MBB üye belediyelerinin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmeye
yönelik çalışmalarına ve hızla değişen ve gittikçe daha
karmaşık hale gelen kent sorunları karşısında yenilikçi
çözüm bulmalarına katkı sağlayacak. MBB bu kapsamda
yürütülecek faaliyetlerde belediyeler arasındaki koordinasyonun sağlanmasına destek verecek.
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MBB, Pritzker Küresel Şehirler
Forumu’nun Bilgi Partneri Oldu
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Chicago Küresel
İşler Konseyi (The Chicago Council on Global Affairs)
ve Financial Times tarafından düzenlenen Pritzker Küresel Şehirler Forumu’nun bilgi partneri oldu.
Pritzker Küresel Şehirler Forumu, bu yıl “Değişen Kentler, Yeni Gerçeklikler” başlığıyla yıl boyu sürecek sanal
etkinlik serisi şeklinde düzenleniyor. Kent paydaşlarını
bir araya getiren forumda, “Yönetişimi Adapte Etmek”,
“Eşitliği Yakalamak” ve “Dayanıklılığı Yeniden Şekillendirmek” başlıklarıyla 3 ana konuya odaklanılarak bugünün sorunlarını çözmede kentlerin rolü tartışılıyor.

Forum kapsamındaki ilk sanal etkinlik 15 Ekim 2020
tarihinde “Yönetişimi Adapte Etmek” başlığında gerçekleşti. İki saat süren etkinlikte kent yönetişimini ilgilendiren temalar ele aldı. Etkinlikte ayrıca, Covid-19
salgınının kentlerdeki yapısal eşitsizlikleri nasıl ortaya
çıkardığı da tartışıldı. Forumun ikinci sanal etkinliği ise
“Eşitliği Yakalamak” başlığıyla 11 Şubat 2021 tarihinde
gerçekleşecek ve eşitlikçi kent hayatının neye benzediği,
hangi stratejilerin ve programların daha eşitlikçi kentler yaratabileceği konuları tartışılacak. Etkinliğe http://
quq.la/66lU6 üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Forum ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz: https://www.globalcitiesforum.org/
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MBB, OECD Şok Sonrası Yönetim Etkinleri
Kapsamında Oturum Düzenledi
Marmara Belediyeler Birliği, Argüden Yönetişim Akademisi, Maltepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliği ile
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) bağlı
Kamu Sektöründe İnovasyon Gözlemevi (OPSI) tarafından 17-18 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Şok
Sonrası Yönetim” etkinliği kapsamında bir panel düzenledi.
Panelde Argüden Yönetişim Akademisi, Sultanbeyli Belediyesi ve Maltepe Belediyesi iş birliği ile ve Marmara Belediyeler Birliğinin katkısıyla geliştirilen “Dayanıklı Kentler
için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişim Modeli” tanıtıldı.
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın yönettiği oturumda Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih
Kara açılış konuşmalarını yaparken Sultanbeyli Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş, Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, Argüden
Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Erkin Erimez
ve Argüden Yönetişim Akademisi Yerel Yönetişim Uzmanı
İnan İzci panelist olarak yer aldı.
“Birimler arası koordinasyonun önemini bir kez
daha anlamış olduk”

Açılış konuşmasında Hüseyin Keskin, COVID-19 salgınının iş piyasasını ve kurumları beklenmedik bir şekilde
etkilediğini vurgulayarak “Vatandaşla yakın temas halinde
bulunan kurumlar olarak belediyelerin kapasite ve kabiliyetlerini bu tip kriz süreçlerine adapte edebilmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.” dedi. Keskin, Sultanbeyli
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Belediyesi olarak sürece kolayca adapte olmaya çalıştıklarını ve hızlıca eylem adımlarını belirlediklerini belirtti. Kriz
anlarında birimler arası koordinasyon eksikliğinin önemli
bir sorun olduğunun altını çizen Keskin, “ Her müdürlük
kendisini bir kalem olarak değerlendiriyor ve kendi alanına
kimseyi sokmamaya çalışıyor. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor.” dedi. Keskin, koordinasyon sorununu önlemek adına personellerin kabiliyetleri göz önüne alınarak birimler
arası personel değişimi yoluna gittiklerini belirtti ve “Böyle
zamanlarda arkadaşlarımızın farklı birimlerde görevlendirilmesi aslında o kalelerin yıkılmasına sebep oluyor.” diye
ekledi. Keskin, ayrıca Sultanbeyli Belediyesinin COVID-19
süresince vatandaşlar için yapılan çalışmalara da değindi.
Salih Kara, COVID-19 sürecinde vatandaşların endişe ve
beklentilerinin yönünün değiştiğini vurgulayarak bu durumun Maltepe Belediyesinin çalışma alanlarının da değişiklik göstermesine sebep olduğunu belirtti. Sürdürülebilir
kent dayanıklılığını sağlamak için COVID-19 pandemi sürecinin önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Kara, “Zorlanmalarımız oldu, fakat bundan sonra neler yapabileceğimiz konusunda deneyimimiz de oldu. Bu süreçte biz rutin
belediyecilik faaliyetlerinde yapmadığımız işleri de yaptık.”
diye ifade etti. Kara ayrıca kriz durumlarında halkı bilgilendirmenin ve aydınlatmanın öneminin de altını çizdi.
Panelde İnan İzci ve Erkin Eğilmez modeli tanıtırken Mehmet Aktaş ve Bahadır Keşan kendi ilçelerinde yaptıkları saha
araştırmaları ve anketlerin sonuçları hakkında bilgi verdi.
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Marmara Bölgesindeki Belediyeler
Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Kutladı

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek amacıyla 2002 yılında başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası (European Mobility Week EMW), bu yıl “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik”
temasıyla 16-22 Eylül 2020 tarihleri arasında kutlandı.
Yeşil Mutabakat kapsamında kabul edilen Avrupa’yı
2050’ye kadar karbon nötr kıta haline getirme hedefine
yönelik çalışmaları teşvik amacı güden EMW’ye Türkiye’den bu yıl 551 il ve ilçe belediyesi katılım gösterdi.
Marmara Bölgesinden EMW’ye katılım gösteren bazı
belediyelerin çalışmaları sizler için derledik.
Avcılar Belediyesi: EMW’nin son günü olan “Arabasız Gün” kapsamında belediye çalışanları ve vatandaşlar
ulaşım için yürüyüş yapmaya veya bisiklet kullanmaya
teşvik edildi. Gün kapsamında belediyeden eve yürüyerek gitmeyi tercih eden Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, “Yürüyemememiz nedeniyle, işlerimize yürüyerek gidip gelemememiz nedeniyle aslında sağlıkla ilgili de problemler yaşıyoruz. Daha fazla hareket, daha
fazla yürüme, araca bağımlılığı daha fazla azaltmak gerek. Mesafe uzuyorsa bisiklete binmek lazım. Vatandaştan halktan bu talepler arttıkça da yöneticiler yollarda,
kaldırımlarda buna daha fazla dikkat edeceklerdir.” dedi.
Daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz:
http://quq.la/xZlFx

Bilecik Belediyesi: Sıfır emisyona yönelik farkındalık
uyandırma amacıyla işe yürüyerek gitme etkinliği Bilecik Belediyesinin de bu yıl EMW kapsamında yaptığı
faaliyetler arasında yer aldı. Belediyenin organize ettiği
etkinlik kapsamında Bilecik Cumhuriyet Meydanında
bir araya gelen grup, kısa bir egzersiz sonrası işe yürüyerek gitti. Belediye hareketli yaşamın önemine vurgu
yapmak için de tandem bisikletler ile bisiklet turu düzenledi.
Daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz:
http://quq.la/Kn9ef
Küçükkuyu Belediyesi: Geçtiğimiz yılda bisiklet yolunu 3000 metre daha genişleten Küçükkuyu Belediyesi,
EMW’nin “sıfır emisyon” temasına uygun olarak halkı
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hafta boyunca bisiklet kullanmaya teşvik etti. Konu ile
ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden video mesajı paylaşan Küçükkuyu Belediye Başkanı
Cengiz Balkan, “Benim sizlerden ricam burayı araçlarla
değil bisikletlerle yaşanabilir hale getirmeniz ve özellikle de bu bisiklet yollarını kullanılmasını sağlamanız.”
dedi.
Daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz:
http://quq.la/EgaQe
Sultanbeyli Belediyesi: 2019 yılındaki “Bisikletini
Kap Gel” etkinliği ile Türkiye Belediyeler Birliğinin iyi
uygulama örneği ödülünü alan Sultanbeyli Belediyesi,
bu yıl da hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Belediyenin çalışmaları aşağıdaki gibidir:
•

10

Aydos Kır Koşusu Yarışı

•

Aydos Bisiklet Yarışı

•

Aydos Doğa Yürüyüşü

Zeytinburnu Belediyesi: Zeytinburnu Belediyesinin
EMW kapsamında “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla düzenlediği etkinlikte elektrikli araç
ve scooterlar ile ilçenin tarihi ve turistik alanlarında tur
atıldı. Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy’a Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya,
İran, İsviçre, Karadağ, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan,
Macaristan ve Slovakya Konsolosları eşlik etti. Ayrıca,
16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezinden
(AKDEM) yararlanan engelli bireyler için Zeytinburnu
Sahilinde bisiklet turları düzenlendi.
Daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz:
http://quq.la/vGJMX

BELEDİYELERİMİZDEN HABERLER

Marmara Belediyeleri Küresel
Bağlantılarını Güçlendiriyor
Marmara Bölgesindeki belediyeler, iyi uygulamaları
uluslararası ortamda vitrine çıkarma, karşılıklı öğrenme
ve uluslararası işbirlikleri geliştirme için ortam yaratan
küresel ağlara dahil olarak uluslararası bağlantılarını
güçlendirmeye devam ediyor. Söz konusu belediyelerden biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eylül
2020’de Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Teşkilatı
(UNESCO) Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil oldu.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında da ele
alınan hayat boyu öğrenme hedefini gerçekleştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar belediyenin üyeliğe kabul
edilmesine ve “Öğrenen Şehir” unvanı almasına zemin
hazırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, üyelikle ilgili olarak “Balıkesir, tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek hızlandırmayı hedefleyen dinamik bir ağın parçası olmaktan en iyi şekilde
faydalanacak.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ise
beş yıllık fazları geçerek üye olunabilen Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 7. faz
üyeliğine kabul edildiler.
Son olarak, Nilüfer Belediyesinin 2016 yılından beri “iyi
bir şey” sloganıyla her yıl düzenlediği “Nilüfer Uluslararası Caz Tatili” etkinliği için Avrupa Caz Ağı’na (European Jazz Network) yaptığı başvuru kabul edildi. Farklı
ülkelerden ve yerelden birçok caz sanatçısını bir araya
getiren etkinlik, bahsi geçen ağın içinde yer alarak bilgi
ve deneyimlerini benzerlerine aktarabilecek, diğer üyelerin deneyimlerinden öğrenerek kendini geliştirebilecek ve ağın içindeki çalışan değişim programı sayesinde
kültürlerarası diyaloğun gelişimine katkı sunabilecek.

https://www.balikesir.bel.tr/haberler/balikesirunesco-ogrenen-sehirler-kuresel-agina-katildi
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoy-dsoavrupa-saglikli-kentler-agi-7-fazina-kabul-edildi
http://www.nilufer.bel.tr/haber-7235-nilufer_caz_
tatili_avrupa_caz_agina_katildi
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Belediyelerin Yabancı Temsilciliklerle
Temasları Devam Ediyor
Türkiye’deki yabancı ülke temsilcileri, ülkeleri ile Türkiye’deki kentler arasında bağlantı kurmak ve iş birlikleri
geliştirmek için belediye başkanlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt

Öztekin’i; Endonezya İstanbul Başkonsolosu Imam As’ari,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı; Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak’ı ziyaret etti.

Haberin detaylarına aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/endonezya-bursa-ile-isbirligi-pesinde-/haber/29565
http://www.kagithane.istanbul/guncel/haber_detail/BASKONSOLOS-KELLER-BASKAN-OZTEKINI-ZIYARETETTI/76/8022/0
http://www.tekirdag.bel.tr/haber/33345

Beyoğlu Belediyesi,
Kardeş Belediyesi ile Sergi Düzenledi
Beyoğlu Belediyesi, Tokyo’daki kardeş belediyesi Bunkyo
Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile “Türk
Kedisi” adlı bir fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdi. Tokyo T.C. Büyükelçisi Dr. Hasan Murat Mercan’ın da ziyaret ettiği sergi, büyük ilgi gördü. Bir haftada 1200 kişinin
ziyaret ettiği sergide Beyoğlu’ndan kareler fotoğraf severlerle buluştu.
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Büyükçekmece, Azerbaycan’ın
Terter Kenti ile Kardeş Şehir Oluyor
Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan
Meclis toplantısında, Azerbaycan’a Karabağ bölgesinde
yürüttüğü askeri harekât kapsamında destek mesajları
verildi. Toplantı gündeminin birinci maddesi, Kasım
ayında imzalanan Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması’na
kadar topraklarının büyük bir kısmı işgal altında olan

Azerbaycan’ın Terter şehri ile kardeş şehir ilişkilerinin
kurulmasıydı. Meclis gündemine sunulması öncesinde
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile
Terter Valisi Müstekim Memedov arasında konuya yönelik bir dizi görüşme yapılarak mutabakat sağlandı.
Meclisin alacağı kararın tarihi bir karar olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Terter şehrinin bir kısım köyleri işgal altında. İşgal altındaki bu
topraklar Azerbaycan devleti, askeri, ordusu ve milleti
tarafından kısa zamanda kurtarılacak ve özgürlüğüne
kavuşacaktır. Terter şehri ile kardeş şehir olma talebimizin gündemin birinci maddesi olarak alınmasını oylarınıza sunuyorum.” ifadesini kullandı. Büyükçekmece ile
Terter şehrinin kardeş şehir olma teklifinin oybirliğiyle
kabul edilmesinin ardından Akgün, “Bugün siyasi anlamda aldığımız en önemli kararlardan biri Terter şehriyle
Büyükçekmece’nin kardeş şehir ilan edilmesidir.” dedi.
Kardeş şehir ilişkileri kurulmasına yönelik prosedürlerin
tamamlanmasının ardından ilk ziyaretin Belediye Başkanı Başkanlığında oluşturulacak heyet ile Azerbaycan’a
yapılması planlanıyor.

Esenler Belediyesi
Karaçi’yi Ağırladı
Pakistan’ın Karaçi Belediye Başkanı Iftikhar Ali Shallwani,
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
İkilinin yaptığı görüşmede Esenler Belediyesinin yaptığı
kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı.
Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz:
https://esenler.bel.tr/haberler/genel/shallwani-kentseldonusume-hayran-kaldi/
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Lefkoşa Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile 10 Aralık
Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Günü’nde kardeş şehir protokolü imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hem Lefkoşa hem de
KKTC ve oradaki insanlarımızın hakları adına, bu özel
günün kıymeti var. Yerel yönetimler, İnsan Hakları Ev-

rensel Beyannamesi’nde ayrı bir yerde duruyor. Kamu
haklarından eşit yararlanma konusunda özellikle bizler
örnek olmak zorunda olan kurumlarız. Bir başka tarifle, 21.yüzyılın kentler yüzyılı olacağına inanıyorum.
Çünkü hayat artık şehirlerde oluşuyor, dönüyor. Bütün
ekosistemi ile bütün insanlığı etkileyebiliyor. Göreve
geldiğimizden beri, şehirlerarası diyalogda sıkı iş birliklerine imza attık. Tabii COVID-19, bizim diyaloglarımıza mani oldu, ama aynı zamanda onlarca ülkenin
şehirleriyle görüşmeler yaparak COVID-19 süresinde
hem dayanışma hem deneyim paylaşımı hem de kentler
arası iş birliğine nasıl ışık tutabiliceğimiz hususunda çok
güzel görüşmeler ve paylaşımlar yaptığımızı belirtmek
istiyorum. Aynı dili konuşan, gerçekten aynı duyguları
paylaşan, birbirini derinden hisseden bir toprakla, Lefkoşa’yla bu kıymetli imzayı önemsiyorum.” dedi.

Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz: https://www.ibb.istanbul/News/Detail/37494

Pendik Belediyesinin İki Projesi
Yurt Dışından Hibe Aldı
Pendik Belediyesinin ortakları arasında olduğu iki proje Avrupa’daki çağrılar kapsamında hibe almaya hak kazandı. Belediye, koordinatör olarak Avrupa Komisyonu
Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’ndan
(EACEA) hibe aldığı “Çocukların Psikomotor Becerilerinin Gelişimi için Sporun Teşvik Edilmesi” isimli projeyi
Gazi Üniversitesi ile İspanya, Portekiz ve Romanya’daki
partnerleriyle yürütecek.

de Yetiştirmede” (NEET) programı kapsamında fonlanan
proje ise Aralık ayında başlayacak ve 2 yıl sürecek. Pendik
Belediyesi, projeyi İspanya, Polonya ve Slovakya’dan ortakları ve PEGMER ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ile birlikte yürütecek.

Belediyenin hibe aldığı bir diğer proje ise “Kadınların İş
Becerilerinin Geliştirilmesi ile İş Piyasasına Katılımlarının Artırılması” projesi. “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne
Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz:
https://www.pendik.bel.tr/haber/detay/iki-yeni-proje-abden-hibe-almaya-hak-kazandi
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RAPOR İNCELEMESİ:

Kent Diplomasisini Yürütmek:
47 Şehirde Uluslararası Angajman Araştırması
Ali Akıncı, Özge Sivrikaya

Benjamin R. Barber’ın (2017) “insanlık medeniyetinin doğduğu yer” olarak
nitelendirdiği kentlerin uluslararası
alanda oynadıkları roller, günümüzde
artarak devam ediyor. Kimi uzmanlar,
iklim değişikliği, salgın hastalıklar, göç
gibi küresel meselelerin çözümü için
gerekli olan sınır ötesi işbirliklerini
gerçekleştirebilecek temel aktörlerin
bugün kentler olduğunu ifade ederken (Barber, 2013), kimisi kentlerin ve
kentler arası ağların küresel ekonomik
sistemler içinde artan önemlerine dikkat çekip ulusal ekonomileri birbirine bağladıklarını vurguluyor (Sassen,
2002). Öte yandan, geçmiş deneyimler,
kentlerin uluslararası çatışmaların çözümünde ve barışın inşasında da kritik
roller oynayabileceğini gösteriyor (Van
Der Pluijm, 2007). Kentlerin kendi yerel çıkarları ya da ihtiyaçları veya ulusal ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda
sınır ötesi geliştirdikleri ilişkilerin ve
işbirliklerinin artması, eski şehir devletleri zamanından beri var olan “kent
diplomasisi” ya da “yerel diplomasi” diye
adlandırabileceğimiz kavramın önemini de artırıyor.
Bu gelişmelere paralel olarak kent diplomasisiyle ilgili yapılan araştırma ve
anketlerin de sayıları giderek artıyor.
Son olarak Ekim 2020 tarihinde, Chicago Küresel İşler Konseyi (The Chicago Council on Global Afffairs) ve
Melbourne Üniversitesindeki Bağlantılı Kentler Laboratuvarı’nın (Connected Cities Lab) yerel yönetimlerin kent
diplomasisine yönelik kurumsallaşmasını ele aldığı “Kent Diplomasisini
Yürütmek: 47 Şehirde Uluslararası Angajman Araştırması” (Conducting City

Diplomacy: A Survey of International
Engagemenet in 47 Cities) başlıklı kapsamlı bir rapor yayınlandı. Söz konusu
rapor, 2019 yılında 5 farklı kıtadaki 47
kent yönetiminin temsilcileriyle yapılan çevrim içi anket ve mülakatların
sorularına verilen cevaplara dayanıyor.
Rapor: “Kent Diplomasisini Yürütmek: 47 Şehirde Uluslararası Angajman Araştırması”

Raporda kent diplomasinin küresel olarak rolünü güçlendirmek için şehirlerin
aşması gereken üç ana engel olduğu
vurgulanıyor ve bu alanların “uluslararası angajman için yetersiz finansman
ve kaynaklar”, “kent diplomasisinde yetersiz eğitim”, “ulusal ve çok taraflı organların kent diplomasisine katılımını
tam olarak tanıması ve resmileştirmesindeki başarısızlık” olduğu belirtiliyor.
Öte yandan rapor, şehirlerin “kent diplomasisini etkili bir şekilde yürütmek
ve kurumlarla olan ilişkilerle alanla
ilgili sorumluluklarını yönetmek için
kaynaklara, uzmanlığa ve kapasiteye
yatırım yapmaları gerektiğini” ortaya
koyuyor. Şehir yetkilileri, uluslararası

düzeyde angajman yapmanın önemini
genel olarak kabul ediyor, ancak bu angajmanı maksimum etkiyle yürütmek
için gerekli resmi diplomasi eğitimi ve
kaynaklarından yoksun olduklarını da
belirtiyorlar.
Yerel diplomasi çabalarının güçlü şehir
liderlerinin kişiliklerine ve bağlantılarına dayanması yerine sistematik ve
kurumsal bir yapıya oturulması gerektiğini vurgulayan rapor, kurumsal kapasite geliştirme stratejisinin şehirlerin
uluslararası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve sektörler arası iş birliğinden
yararlanmasına yardımcı olabileceğinin
de altını önemle çiziyor.
Beş Şehir, Beş Strateji

Raporda ayrıca kent diplomasisini etkili bir şekilde kullanan beş farklı kentin
hikâyelerine yer verilmiş. Birbirinden
farklı stratejileri benimseyen bu şehirlere biz de yakından bakalım:
Taipei: “Taipei’yi Dünyaya,
Dünyayı Taipei’ye Getirin”

Tayvan’ın en büyük şehri olan Taipei’nin hikayesi, kent diplomasisinin
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ulusal çıkarlara da hizmet edebileceğini
gösteren en güzel örneklerden. Şehir,
uluslararası ilişkiler politikalarının federal hükümetin politikalarıyla uyumlu
olmasını sağlamak için ulusal hükümetle yakın iş birliği içinde çalışıyor ve
yaptığı çalışmalarda ulusal çıkarları da
gözetiyor. Kentin çalışmalarına baktığımızda, Taipei’nin UCLG Dünya Teşkilatı (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) ve CityNet dahil olmak üzere
100 tane uluslararası ağa üye olduğunu
görüyoruz. Kentin bu gibi ağlarda üstlendiği aktif rol, Çin ile yaşanan politik
sorunlar sebebiyle Birleşmiş Milletler’e
(UN) dahil olamama gibi sınır ötesi hareketleri sınırlanan Tayvan’ın uluslararası platformlarda “görünür” olmasını
sağlıyor. Araştırmaya dahil olan Taipei
temsilcisi, “Tayvan’daki kentlerin uluslararası kuruluşlarla ilişki geliştirmesi, Tayvan hükümetine göre çok daha
kolay. Bu sebeple, Tayvan’ı ya da Taipei’yi tanıtmak için uluslararası aktivitelere, görüşmelere ve konferanslara
dahil olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” (Kosovac ve
diğerleri, 2020, 17) değerlendirmesinde
bulunarak bir kentin sadece kendisi için
değil bağlı olduğu ulus devletin de uluslararası platformlardaki konumunu
koruma temelli hareket edebileceğini
gösteriyor.

Kaynak: The Times

Montréal: “Gezegenin İyi Vatandaşı”

Küresel sahnede aktif rol üstlenen bir
diğer şehir de Montréal. Montréal,
küresel etkinliklerdeki görünürlüğüne ek olarak, son üç yılda üç büyük
konferansa -Küresel Sosyal Ekonomi
Forumu, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği (ICLEI) Dünya
Kongresi ve Metropolis Dünya Kong-
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resi- ev sahipliği yapmış. Araştırmaya
katılan Montréal’li temsilciye göre kent
yönetimi bu gibi uluslararası katkılarını
“gezegenin iyi bir vatandaşı” olma rolünün bir parçası olarak değerlendiriyor.
Çünkü bu gibi etkinliklerde hem şehrin kendisinde hem de küresel düzeyde
iklim değişikliği eylemi teşvik ediliyor.
Ayrıca, Montréal uluslararası kurumlarla da resmi olarak çalışıyor. Örneğin,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası
Göç Örgütü (IOM) ile göç konusunda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu (UNESCO) ile de
kapsayıcı ve yaratıcı kentler konusunda
çalışmalar yürütmüş. Kentin uluslararası etkinliklere ve ağlara dahiliyetinde,
diplomasinin belediyede ciddi bir şekilde ele alınmasının rolü olduğu söylenebilir. Zira belediyede büyük bir ekip
uluslararası faaliyetler için özel olarak
tahsis edilmiş. Buna ek olarak, belediyede uluslararası diplomasi deneyimi olan
ve Birleşmiş Millertler gibi kurumlarla temasları olan bireylerin çalışması
Montréal’in küresel hedeflerinin peşinden gitmesine yardımcı olmuş.
Paris: Bileşenlerle İletişim
Kurmanın Önemi
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) yaratılmasına öncülük etmiş kentlerden biri
olan Paris, uluslararası arenadaki kent
liderlerinden biri. 30 kişilik büyük bir
uluslararası ilişkiler birimine sahip
olan kentin yetkilileri, şehirlerin küresel bağlantılarının öneminin farkında.
Buna kanıt olarak, çalışmaya katılan bir
yetkilinin “Ağlar önemlidir, şehirlerin
sesini yükseltmek için muazzam bir kapasiteye sahipler.” (A.g.e., 18) sözlerini
gösterebiliriz. Özellikle merkezi hükümetle göç gibi bazı konularda yaşanan
gerginlik zamanlarında kentin küresel
sahnedeki rolünün daha da önemli hale
geldiği görüşmelerde vurgulanmış.
Öte yandan, Paris’in takdire şayan siciline ve küresel bir şehir olarak imajına
rağmen Parisliler, şehrin küresel rolünden ve kurumsal kapasitesinden büyük
ölçüde habersizler. Paris’in dış ilişkiler
departmanında çalışanlar da Parislilerin belediyenin küresel çabalarının

değerini takdir edip etmedikleri konusunda şüpheleri var ve bu değeri kent
sakinlerine iletirken zorluklarla karşılaşıyorlar.

Kaynak: Moyen Brenn

Los Angeles: Üst Düzey Delegasyonların Ötesinde Şehir Diplomasisi

Los Angeles, kent diplomasisini yetkililer ve seçilmiş temsilciler tarafından
aracılık edilen bir pratik olarak görmenin ötesine çıkarak vatandaşları ve
diğer temsilci gruplarını da sürece dahil ederek yerel yönetim birimlerinin
kurabileceği ortaklıkların kapsamını
genişletiyor. Vatandaşların ve temsilci
gruplarının şehirlerini uluslararası düzeyde temsil etmeleri için profesyonel
ve eğitici fırsatlar oluşturuyor. Örneğin, 2018 yılında Los Angeles Uluslararası İlişkiler Ofisi, “Belediye Başkanının Genç Elçileri” (Mayor’s Young
Ambassadors -MaYA) isimli programı
başlattı. Umut Koleji (College Promise)
programının bir parçası olarak California Topluluk Kolejlerine katılan öğrenciler için şehir tarafından finanse edilen
bir uluslararası seyahat programı olan
MaYa’nın iki fonksiyonu var. Bunlardan birincisi, bir grup genç üniversite
öğrencisini uluslararası bir bakış açısıyla yerel ve küresel meseleler hakkında
bilgilendirmek. İkincisi ise Los Angeles’ı uluslararası düzeyde temsil edenlerin yaş aralığını, deneyimini ve geçmişini genişletmek. MaYA, Los Angeles
belediye yönetiminin resmi kanalları
aracılığıyla, yetersiz kaynaklara sahip
toplulukların sakinleriyle iletişim kurarak ve bu sakinleri şehri küresel sahnede temsil etmeleri için güçlendirerek
Los Angeles’ın çok daha zengin bir resmini dünyaya sunuyor.

Amsterdam: Uluslararası
Diplomasiye Şehirce Yaklaşım

Amsterdam Belediyesi, diplomatik
çabalarına şehir içi aktörleri dahil
ettikleri bir partnerlik modeli geliştirmiş. Amsterdam Belediyesinin
tüm uluslararası delegasyonları; şehir yönetimi, özel sektör, üniversite ve müzelerin dahil olduğu bilgi
ortakları temsilcilerinden oluşuyor.
Örneğin, Amsterdam Belediye Başkanı uluslararası seyahat ettiğinde,
çeşitli ortak kuruluşların temsilcileri
delegasyona katılıyor. Delegasyon
üyeleri ve üyelerin rolleri ise gidilecek yere ve delegasyonun misyonuna
bağlı olarak değişiyor. Bu durum,
kentin farklı paydaşlarının uluslararasılaşma konusundaki stratejilerini uyumlu hale getirmeleri açısından olumlu sonuç doğurmuş. Öte
yandan, raporda bu gibi ilişkilerin
meşru iş birliği ve usulsüz etkileme
arasındaki sınırları bulandırabileceği ve bu sebeple halkın uluslararası

aktivitelere yönelik politik güvenini
olumsuz etkileyebileceği ihtimalinin
de altı çizilmiş.
Son olarak ifade etmek gerekir ki
yerel diplomasi, kökleri eskiye dayanmakla beraber kentlerin kendi
hedeflerinin ya da ulusal ve küresel
amaçların gerçekleştirilebilmesi için
etkili bir araç olarak ciddi bir potansiyel taşıyor. Önündeki engellerin
zorluğuna rağmen daha çok yerel
yönetimin bu potansiyeli fark edip
uluslararası aktivitelere dahil olacağını ve bunun için kurum içi mekanizmalar oluşturacaklarını beklemek
hayalcilik olmaz. Kent diplomasisi
konusunda şehirlerin yaşadıkları
sorunlar, iyi uygulama örnekleri ve
problemleri aşma yöntemleri konusunda fikir sahibi olmak isteyen
yerel yönetimler ve ilgili kent paydaşları, konuyu geniş çapta ele alan
raporu detaylı inceleyebilir:
https://bit.ly/37WEy9l
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YAZI DİZİSİ:

2030 Hedeflerini Gerçekleştirmede Yerelin
Rolü ve Yerelde Yapılan Çalışmalar
SKA 4: NİTELİKLİ EĞİTİM
Ferhat Ümit, MBB Eğitim Uzmanı
Özge Sivrikaya, MBB SKA Elçisi

“Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip
olanların, kanatları vardır; ama
ayakları yoktur.”
				
Joseph Joubert
Eğitim, 1948’de Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde
(Universal Declaration of Human Rights - İHEB)1 ırk, cinsiyet, dil, din farkı
gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu
en temel insan haklarından biri olarak
geçer. Bu durum, eğitimin diğer birçok insan hakkının gerçekleşmesini
destekleyecek potansiyeli taşımasıyla
ilişkilendirilebilir. Zira eğitim, kişiye
temel bilgi ve beceriler ile yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı nitelikler kazandırmaktadır. Bu yetileri edinen bireyler, toplumun ve iş hayatının sunduğu
fırsatları değerlendirebilir ve bu şekilde

hem kendisinin hem de çevresi ile içinde yaşadığı toplumun gelişimine katkı sunabilir. Bu potansiyeli ile eğitim,
uzun vadede bireyler ve ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin
giderilmesine yardımcı olup daha sürdürülebilir topluluklar oluşturulmasına
yardım eder.
Öte yandan, bundan yaklaşık 70 yıl
önce bir “ayrıcalıktan” öte “evrensel
bir insan hakkı” olarak değerlendirilen
eğitim hakkı kapsamındaki ideallere
henüz ulaşabildiğimizi söylemek mümkün değil. Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu İstatistik Enstitüsü’nün (UNESCO UIS) 2019 verilerine göre dünya genelinde 15 yaş üstü
772 milyon kişi - söz konusu grubun
%86’sı - okuma yazma bilmiyor2. Diğer
bir deyişle milyonlarca kişi okuma yazma öğrenme fırsatı sunan eğitime hiç
erişememiş. Bununla birlikte aynı yılın
verilerine göre ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuk ve gençlerin %16’sı okulu bırakmış3. Veriler sorunun eğitime
erişim ile de sınırlı kalmadığını gösteriyor. Dünya üzerindeki 617 milyondan
fazla çocuk ve genç - yani ilgili gruptaki
her 10 çocuk ve gençten 6’sı - okumada ve matematikte minimum yeterlilik
seviyesinin altında performans sergilemiş (UIS, 2017). Bu grubun %68’inin
hala okumakta olduğu ve ilkokulun son
sınıfına erişecekleri düşünüldüğünde
eğitimin de istenilen nitelikte olmadığını ya da okullarda uygun sınıf ortamı

sağlanmadığını görüyoruz (a.g.e., 10).
Genel tablosu sunulan bu sorunlar;
cinsiyet, ekonomik sınıf, etnik köken,
engellilik durumu gibi alt kategorilere
göre incelendiğinde dezavantajlı addedilen grupların bazı ülkelerde bu sorunlardan daha fazla etkilendiğini görüyoruz (UNESCO 2020).

Kaynak: Borgen Magazine

Eğitimde süregelen sorunlar, konunun
farklı dönemlerde küresel gündemlerde yer almasını sağladı ve uluslararası
toplum son olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında
yeni “eğitim” hedefleri belirledi. 2000
yılında kabul edilen bir diğer amaç
seti Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde
(BKM) “tüm erkek ve kız çocuklarına
ilkokul eğitimi alması” ile sınırlanan
eğitim amacı, SKA 4: Nitelikli Eğitim
ile kapsamı genişletildi ve alt hedefleri
çeşitlendirildi. Artık yeni amaçlar ile
birlikte genç bireyleri eğitmeye ek olarak okul öncesi eğitime ya da örneğin
ülkemizdeki halk eğitim merkezleri ya
da meslek edindirme kursları gibi ileri
yaştaki bireylerin istihdam olanakları-

1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf üzerinden erişebilirsiniz.
2 http://uis.unesco.org/
3 A.g.e
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nı artıracak ya da bireysel gelişimlerine katkı sunacak hayat boyu öğrenme
modellerini de ayrıca destekleyecek
çalışmalar yapılması bekleniyor. Ayrıca
SKA 4 kapsamında, eğitimde toplumda
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve engelli ya da kırılgan grupta yer alan çocuk ve bireylerin formel eğitime ya da
mesleki eğitime erişmesi için yeterli alt
yapının kurulmasına da ayrı bir vurgu
yapılıyor.
SKA 4 ile eğitim ideallerinin formel
eğitimin ötesine geçmesiyle birlikte bu
amaca ulaşmada merkezi hükümetler
dışında yerel yönetimler dâhil diğer kurumların da sorumluluklarının arttığını
söyleyebiliriz. SKA’ların üzerine kurulduğu eşitlik ve adalet gibi kavramları da
besleyebilecek eğitim ideallerine ulaşılmasında bir yerel yönetim ne yapabilir
diyorsanız, takip eden bölümdeki yerel
iyi uygulama örneklerine göz atmanızı
tavsiye ederiz. İyi okumalar!
Bağcılar, Türkiye
Bağcılar Belediyesinin 2011 yılında açtığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı4,
SKA 4.5 kapsamındaki “toplumsal cinsiyet eşitliğinin” ve “engelli” bireylerin
“her düzeydeki eğitime ve mesleki eğitime erişiminin sağlanması” alt hedefi
için atılan önemli adımlardan biri. Bu
çabanın özellikle Türkiye şartlarında
daha değerli olduğunu söylemek mümkün. Zira engelli bireyler özelinde eğitime erişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Türkiye’deki durumun
çarpıcı olduğunu görüyoruz. Örneğin,
TÜIK’in 2019 verilerine göre hazırlanan aşağıdaki Tablo A’da görüldüğü
üzere okuma bilmeyenlerin oranının
genel nüfus ile kıyaslandığında engelli
bireylerde çok yüksek olduğunu görüyoruz. TÜIK’in 2019 istihdam verilerine göre ise engelli bireylerin %80.1’i
herhangi bir meslekte çalışmaz iken
bu oran kadın engelli bireylerde %87.4,
erkeklerde ise %67.1’dir. Kısacası bu
veriler bizlere engelli vatandaşların

Tablo A

Kaynak: TÜİK, 20195

eğitim ve istihdama erişim konusunda
ciddi bir sorun yaşadıklarını gösteriyor.
Üstelik denkleme cinsiyet faktörünü de
eklediğimizde kadın engelli bireylerin
bu sorundan daha fazla muzdarip olduğunu görebiliriz.
Öte yandan Bağcılar’daki Engelliler
Sarayı kapsamında yapılan çalışmalar yerel düzeyde var olan eşitsizlikleri
azaltabilecek potansiyele sahip. Yapıdaki sınıf ve atölyelerde, engelli bireylere
grafikerlik, aşçılık, büro yönetimi ve
sekreterlik, pasta yapımı, montajlama
gibi farklı konularda ücretsiz mesleki
ve teknik eğitim verilerek onların istihdam olanakları artırılıyor. Buna ek
olarak binada engellilik durumu dikkate alınarak genel eğitimler de veriliyor.
Örneğin, görme engelli bireyler için
“fiziksel ve işitsel” kontrol ile kullanılabilen bilgisayarlarda bilgisayar eğitimi
veriliyor. Ayrıca binada “Mesleki Danışmanlık Birimi” de mevcut. Danışmanlar, engelli bireylere uzmanlıkları
doğrultusunda doğru mesleği seçmeleri
için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyorlar. Mevcut verilere
göre buradaki mesleki eğitimden faydalanan yaklaşık 300’e yakın engelli birey
istihdama kazandırılmış6.

Kaynak: Bağcılar Belediyesi

Son olarak Bağcılar Belediyesi, 2019
yılında Engelliler Sarayı kapsamında
Medipol Üniversitesi ile iş birliği yaparak Engelsiz Üniversite Projesini
hayata geçirmiş. Bu proje çerçevesinde
engelli bireylere, ailelerine ve onların
eğitmenleri için 40 branşta ücretsiz sertifika eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler
arasında “Bilgisayar Muhasebe”, “Mantar Üretimi”, “Halı Dokuma” gibi mesleki eğitimlerin yanı sıra “Üniversite
Hazırlık”, “KPSS’ye Hazırlık”, “Yabancı
Dil” gibi akademik eğitimler ve güzel
sanat eğitimleri de yer alıyor.
Antwerp, Belçika

Sıklıkla vurgulandığı gibi sayısı 272
milyon (IOM, 2020) civarında olduğu
tahmin edilen göçmenlerin vardıkları
ülkelerde yaşadıkları en büyük sorunlardan biri “iş bulma” zorluğu. Üstelik
bazı ülkelerde mülteciler dâhil bazı göçmen gruplarının diğerlerine ve yerlile-

4 Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile ilgili daha detaylı bilgiye https://bit.ly/3mVfTWQ üzerinden erişebilirsiniz.
5 https://bit.ly/3pAGhXO
6 http://engelsizhaberler.com/haber/bagcilar-engellerini-asiyor-1817.html
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re göre iş piyasasına erişim konusunda
zorluk yaşama olasılıkları daha yüksek
(Lens, Marx ve Vujić, 2018). Belçika’da
bu ülkelerden biri arasında yer alıyor
(a.g.e). Antwerp Belediyesi bu duruma
yerelden bir çözüm üretmeye çalışmış,
mültecilerin istihdam sorunundan yola
çıkarak mesleki eğitimin de verildiği
“İçten Dışa (Inside Out)” projesini başlatmış. Proje kapsamında tekstil konusunda deneyimi ya da eğitimi olan savunmasız durumdaki çocuk, genç anne
ya da yoksul mültecilerin sürdürülebilir
moda endüstrisine kazandırılması hedefleniyor. Projenin iki farklı ayağı var.
Bunlardan ilki, projeye dâhil olan mültecilerin özgüvenini artırmak ve kendilerini sunma biçimlerini iyileştirmek.
Bu da onlara dış görünüşleri, giysileri
ya da iç dünyaları ile ilgili psikolojik ya
da profesyonel destek sağlanarak yapılıyor. Projenin bir diğer ayağında ise söz
konusu mültecilerin iş sahibi olmaları
için eğitimler ve danışmanlık yoluyla
kapasite gelişimleri destekleniyor. Proje dâhilinde verilen ve pratik yapmayı
da içeren mesleki eğitimlerden bazıları
giysi tadilatı, dikiş, ürün yenileme ile
ilgili. Ayrıca bu eğitimlerde katılımcılar, giysi atığı, geri dönüşüm (recycling)
ve ileri dönüşüme (upcycling) dair işverenler için önemli görülebilecek ek
bilgiler de öğreniyor. Mesleki ve teknik
eğitim dışında katılımcıların sosyal ve
iletişim becerini geliştirebilmeleri için
de grup çalışmaları yapılıyor. Proje,
yıllık 2600 yetişkin ve çocuğa ulaşmış
ve onları kariyer hedeflerini gerçekleş-
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tirme sürecinde desteklemiş. Hatta proje sonrası çoğu katılımcı, kendi küçük
işletmelerini de kurmuş.
Balagna, Filipinler

Filipinlerdeki Bataan Eyaletinin başkenti olan Balanga’da kent yönetimi,
özel sektör sektör ve kent konseyleriyle
de iş birliği yaparak şehirdeki okullarda
eğitim gören öğrencilerin normal öğrenimlerini tamamlamaları ve kaliteli
eğitim alabilmeleri için 3 tane Okul Öğrenme Merkezi (School Learning Hub
- SLH) kurmuş. Eğitimi ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı olarak gören Belediyesi, alternatif ve ücretsiz bir
öğrenme fırsatı sunan bu merkezler ile
ayrıca internete erişimi olan öğrenciler
ve olmayan öğrenciler arasındaki dijital uçurumun da kapatmayı hedefliyor.
Merkezlerdeki sınıflara öğrencilerin
ücretsiz çevrim içi derslerin yer aldığı
Khan Academy platformu gibi kendi
başına öğrenme fırsatı sunan eğitim
sitelerine erişimi için gerekli bilgisayarlar konulmuş ve hızlı internet alt yapısı
kurulmuş. Yaklaşık 600 bilgisayarın yer
aldığı bu merkezlerde öğrenciler başarısız oldukları dersler ile ilgili kendilerini geliştirebilme fırsatına sahip olmuşlar. Merkezde ayrıca MS uygulamaları,
3D baskı gibi konularda eğitimler de
veriliyor. Merkezinde öğrencileri kolaylaştırıcılar yönlendiriyor. Kolaylaştırıcılar ayrıca gençlerin ve çocukların
bilgisayarları eğitim ya da üretici faaliyetler için kullanıp kullanmadığını
da denetliyor. Kısacası Okul Öğrenme

Merkezleri, eğitimdeki fırsat eşitsizliği,
dijital uçurum, kalitesiz eğitim sorunlarına çözüm sunuyor ve öğrencilerin
hafta sonları ya da hafta içi okul sonrası
sahip oldukları boş zamanları verimli
bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.
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NETWORKING

Avrupa Yerel Demokrasi Birliği - ALDA
Siyasi katılım için “en ulaşılabilir yol olarak”7 olarak
gösterilen yerel demokrasi kavramı birçok yerel
yönetimin gündeminde. Etkili bir yerel demokrasinin
güç dağılımındaki eşitsizliği azaltma, bireylerin
yereldeki sorunlara çözüm üretmesine yardımcı olma
ve ülke genelinde katılımcı vatandaşlık kültürünün
olgunlaşmasını sağlama8 gibi yararları olduğu
söylenebilir. Bugün belediyeler yerel demokrasinin
faydalarının bilinciyle ve teknolojinin sunduğu fırsatların
yardımıyla çeşitli katılım mekanizmaları oluşturuyor.
Bu konuda çalışma yürüten belediyelerin bilgilerini
aktarabilecekleri ya da başkalarından öğrenebilecekleri,
işbirlikleri geliştirebilecekleri ve uygulamalarını
sergileyebilecekleri çeşitli uluslararası ağlar mevcut. 20
yıldan fazladır odağına yerel demokrasiyi alan çalışmalar
yürüten Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (European
Association for Local Democracy – ALDA) bu ağlardan
biri. Yerel demokrasi, katılımcı süreçler, proje döngüsü,
gönüllülük, sosyal kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınma
ve Avrupa entegrasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren
ALDA, 45 ülkede 350’den fazla üyeye sahip.
ALDA,
•

verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yayınları ve
düzenledikleri konferans, seminer gibi etkinliklerle
ile üyelerinin kapasitelerini artırıyor,

•

üyelerinin uluslararası işbirlikleri geliştirmesi için

“networking” ortamları yaratıyor ve buna yönelik
etkinlikler düzenliyor,
•

üyelerinin
sağlıyor,

çalışmaları

arasında

koordinasyonu

•

bünyesindeki uzmanların yardımıyla üyelerinin proje
teklifi geliştirmelerine, projeleri uygulamalarına ve
çıktıları raporlanmalarına yardım ediyor,

•

üyelerini fon fırsatlarıyla ilgili bilgilendiriyor ve
proje partneri bulmalarına yardımcı oluyor,

•

üyelerinin iyi uygulamalardan öğrenmeleri ve ilham
almaları için etkinlikler düzenliyor,

•

üyelerinin uluslararası görünürlüklerini artırıyor.

ALDA’ya üye olunarak, farklı konulardaki çalışma
gruplarına katılmak, yerel demokrasi ve katılımcılığa
yönelik bilgileri derinleştirmek ve deneyimlerinizi
paylaşımında bulunmak mümkün.
ALDA’ya üyelik Türkiye’deki yerel yönetimlere açıktır.
Üyelik formuna ve üyelikle ilgili bilgilere http://quq.la/
ttgVp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Üyelikle ilgili daha detaylı bilgi için membership@
aldaintranet.org adresine e-posta gönderebilir veya
+39 334 2491919 numarasından ALDA’daki yetkililerle
iletişime geçebilirsiniz.

7 Stoker, G. (1996). ‘Redefining Local Democracy’, in L. Pratchett and D. Wilson (eds), Local Democracy
and Local Government. Basingstoke: Macmillan, pp. 188–209
8 Pratchett, L. (2004). Local Autonomy, Local Democracy and the “New Localism.” Political Studies, 52(2), 358–375.
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AJANDA

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı Yayınlandı
Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020 (Horizon 2020) kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal Call) yayınladı. Çağrı kapsamında iklim krizine
yanıt üreten, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmasını
destekleyen ve sürdürülebilir düzelmeyi hızlandıran yenilikçi projeler desteklenecek.
Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu’nda kabul
edilen ve Avrupa’nın “yeni büyüme stratejisi” olarak
tanımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer verilen,
Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbon-sıfır bir kıta haline gelme ve daha adil ve sürdürülebilir topluluklar yaratma hedeflerini gerçekleştirme sürecini hızlandırmak
amacıyla başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile
seçilen projelere toplam 1 milyar Avro verilecek. Çağrıya başvuran projeler, aşağıdaki 8 tematik alan ve 2 yatay
alanda değerlendirilecek.
8 Tematik Alan

•

Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik

•

Tarladan sofraya

•

Biyoçeşitlilik ve ekosistemler

•

Sıfır-kirlilik, toksit olmayan ortam

2 Yatay Alan: Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda ortaya konulan dönüşümleri gerçekleştirebilmek için uzun dönem
perspektif değişimini yaratabilecek yatay temalar:
•

Bilgi birikiminin güçlendirmesi

•

Vatandaşların güçlendirilmesi

Çağrıya başvurular Türkiye’deki yerel yönetimlere de
açık ve çağrının son başvuru tarihi 26 Ocak 2021.

TÜBİTAK tarafından çağrıyla ilgili 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılan çevrim içi bilgi günü etkinliğinin sunumlarına ve video kaydına http://quq.la/I3YGA üzerinden
erişebilirsiniz.

•

İklim mücadelesini artırmak

•

Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerjinin sağlanması

Daha fazla bilgiye aşağıdaki Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK Ufuk 2020’nin ilgili web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

•

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstri

Avrupa Komisyonu: https://bit.ly/2wZdbLY

•

Temiz ve kaynak-verimli binalar

TÜBİTAK Ufuk 2020: https://bit.ly/3aSDjd3
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