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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden te-
şekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplomasi bi-
lincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygulamaların yaygın-
laştırılması ve koordinasyon sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca belediyelerimizin yurt içi ve yurt dışındaki 
yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık anlayışının geliştirilmesi suretiyle yerel 
diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik ediliyor.

Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile birlikte 
güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bültenimizin 
üçüncü sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. 

Bülten ile ilgili eleştiri ve önerileriniz ile bir sonraki bültende yayınlamamızı istediğiniz yazılarınızı 
burcuhan.sener@marmara.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bültenimizde yer alan içeriğin Yerel Diplomasi Platformu üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırlandı-
ğını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz. 

Burcuhan Şener 
Uluslararası İşbirliği Koordinatörü

KÜNYE

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Yerel Diplomasi Platformu tarafından hazırlanmıştır.
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MBB’nin UITP’nin bölgesel eğitim 
merkezi olmasına istinaden yapılan 
protokole Marmara Belediyeler Bir-
liği adına MBB Encümen Üyesi ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş imza attı. İmzanın ar-
dından konuşan Başkan Alinur Ak-
taş bu protokolün iki kurum için-

de hayırlara vesile olmasını diledi. 
UITP adına protokolü imzalayan 
UITP Genel Sekreteri Mohamed 
Mezghani, dijital toplu taşımacılığı-
nın dünyada geldiği noktayı özetledi. 
Mezghani, bu protokolle eğitim ala-
nını genişlettiklerini ve bundan do-
layı memnuniyetini dile getirdi.

Protokol kapsamında; UITP Bölgesel 
Eğitim Merkezi’ne İstanbul’da MBB 
tarafından ev sahipliği yapılacak. 
Ayrıca, UITP tarafından MBB’ye 
UITP’nin uluslararası rapor ve diğer 
toplu taşımacılık alanında yayınları-
nı Türkiye’de Türkçe olarak yayınla-
ma hakkı verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ ev sahipliğinde 2 Ekim 2018 Salı günü Bursa’da “Toplu 
Taşımacılıkta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme” temasıyla düzenlenen Uluslararası Toplu Taşımacılar 
Birliği Türkiye Konferansı’nda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Uluslararası Toplu Taşımacılar 
Birliği (UITP) arasında karşılıklı protokol imzalandı ve eğitim merkezi açılış sözleşmesi ilan edildi.

MBB ve UITP İşbirliği İçin El Sıkıştı
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24 Eylül 2018 Pazartesi günü Bernard 
van Leer Vakfı’nın katkılarıyla dü-
zenlenen konuşma öncesinde, Vakfın 
Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, 
İstanbul’da her yıl 220 bin çocuk doğ-
duğunun altını çizerek şehirleri tasar-
larken çocukların merkeze alınmasının 
önemine dikkat çekti. Şehir Politikaları 
Merkezi Direktörü Ezgi Küçük ise Gil 
Penolasa’yı takdim etmeden önce ko-
nuşmacı hakkında kısa bilgiler verdi: 
“Şehir parklarının gelişmesi için büyük 
çaba sarf eden Penalosa, 113 hektarlık 
Simon Bolivar Parkı da dahil olmak 
üzere Bogotá’da 200 parkın hayata 
geçmesine öncülük etmiştir. Ekibiyle 
‘New Ciclovia / Açık Sokak’ progra-
mını oluşturmuş ve Bogot şehrinin 
sokaklarını, 121 kilometre boyunca, 
her Pazar araçlara kapatarak 1,7 mil-
yon kişinin yürümesini, koşmasını 
ve bisiklete binmesini sağlamıştır. Bu 
uygulama, dünyadaki pek çok başarılı 
yayalaştırma projesi gibi başka ülkele-
rin şehirleri tarafından da örnek olarak 
uygulanmıştır.”

Gil Penalosa nüfusu 10 bin olan ve nü-
fusu 1 milyon olan iki şehrin problem-
leri ve ihtiyaçlarının genellikle benzer 
olduğunu, sadece çözümlerin farklı 
olduğunu belirterek konuşmasına baş-
ladı. Penalosa “Havadan bakıldığında 
caddeler en büyük kamusal alanlardır. 

Caddeler sosyal kapsayıcılığı mümkün 
kılan mekanlardır. Çünkü caddelerde 
“eşitler” olarak karşılaşırız. Bu alanla-
rı tamamen araçlara mı devretmeli-
yiz yoksa insanların faydalanabileceği 
alanlar olarak mı tasarlamalıyız? İdeal 
kenti tasarlamanın önündeki engel 
para değil, önceliklerdir. Değişim ya-
ratmak her yerde zordur.” şeklinde ko-
nuştu. Şehir parklarının güvenliğinin 
de önemine değinen Penalosa, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Şehirleri herkes 30 
yaşındaymış gibi tasarlamayı bırakın. 
Ailenizdeki 8 yaşındaki çocuk ve 80 
yaşındaki yaşlının caddeye çıkıp parka 
gitmesine izin verir misiniz? Park erişi-
lebilir mi? Caddeleriniz güvenli mi? Bu 
soruları sorun. Şehir parklarında gü-
venliği sağlamanın en ucuz yolu park-
ların insanlar tarafından kullanılması 
ve çeşitli aktivitelere uygun olmasıdır.”

“TRAFİĞİ YARATAN SÜRÜCÜ 

DEĞİL, ARAÇ”

Penalosa “Türkiye’de 150 yıl önce in-
san ömrü ortalama 35 yılken şimdi or-
talama yaşam süresi 79.2 yıl. İnsanlar 
olarak hayatta kalmayı öğrendik, şimdi 
yaşamayı öğrenmeliyiz. 65 yaş üstü in-
sanlara ölü muamelesi yapmayın, top-
luma fayda sağlayabilecekleri fırsatlar 
yaratın.” diyerek yaşlı nüfusun sahip 
olduğu tecrübeden faydalanmanın on-

ları sağlık sistemi üzerinde bir yükten 
ibaret olmanın ötesine taşıyacağından, 
toplumun yaşlı kesiminin mültecilere 
dil öğretmek gibi önemli işleri yapabi-
leceklerinden bahsetti.

Şehirdeki parkların kalitesinin güven-
lik ve haysiyet kavramlarının toplamı 
olduğunu söyleyen Penalosa, sürücü-
süz araçlara da değindi: “Her seyahat; 
araba da metro da kullansanız, yürüme 
ile başlar ve yürüme ile biter. Sürdürü-
lebilir mobilite sağlamak çok önemli. 
Kentsel mekanları tasarlarken öncelik 
yayalar olmalı, araçlar değil. Eğer bir 
şehri araçlar üzerinden tanımlarsanız, 
sonunda elde edeceğiniz şey daha fazla 
araç ve trafik sıkışıklığı olur. Otonom, 
yani sürücüsüz, araçlar trafik sıkışık-
lığını ortadan kaldırmayacak. Çünkü 
trafiği yaratan sürücü değil, araç. Şehri 
yönetmekle, şehre bakım yapmak aynı 
şey değil. Bakım, yönetimin parçala-
rından sadece biri. Şehirleri sadece bir 
kesime değil, herkese göre tasarlayın. 
‘Yürünebilirliği’ artırın. Yayaların yaya 
geçitleri düzgün tasarlanmadığı için 
öldükleri durumlar kaza değil, vakadır. 
Çünkü önlenebilir hiçbir durum kaza 
değildir.”

Gil Penalosa’nın konuşmasının ardın-
dan Marmara Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri M. Cemil Arslan, Penalo-
sa’yı İstanbul’da ağırlamaktan mutlu-
luk duyduklarını belirterek kendisine 
ve katılımcılara teşekkür etti. Arslan 
“Şüphesiz Marmara Belediyeler Birli-
ği olarak gayemiz, sizlerin de öneri ve 
eleştirileriyle, şehirler ve şehirlerin yö-
netiminde olumlu yönde gelişimi sağ-
layacak çalışmaların belirlenmesinde 
ortak bir yolda uzlaşmak. Eminiz ki her 
biriniz çalıştığınız kurumlarda, okudu-
ğunuz okullarda insanlık için daha iyi 
olanın üretimi için yoruluyorsunuz. Bu 
noktada tecrübe paylaşımı, her birimi-
zin inandığı işin herkes için faydalı ola-
bilmesi için en doğal araçlardan biri.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) tarafından düzenlenen Şehir Konuşmaları, yeni 
sezona Dünya Kent Parkları Başkanı ve 8-80 CITIES’in Kurucu Başkanı Gil Penalosa’nın “Çocuk Gözünden 
Yaşanabilir Kentler / Delivering Liveable Cities where Children Thrive” başlıklı konuşmasıyla başladı.

“Şehirleri Herkes 30 Yaşındaymış Gibi 
Tasarlamayın”
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Makedonya’nın Gostivar 
şehrinin Belediye Başkanı Dr. Arben 
Taravari’yi makamında ağırladı. Pro-
jelerin ve yatırımların konuşulduğu 
görüşmede Dr. Taravari, çalışmaları-
nı çok beğendikleri Bağcılar ile kardeş 
belediye olmak istediğini söyledi.

Makedonya’da, nüfusunun yüzde 60’a 
yakını Arnavutlardan oluşan Gostivar 
şehrinin Belediye Başkanı Dr. Arben 
Taravari, Bağcılar Belediye Başkanı 

Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Başkan 
Lokman Çağırıcı tarafından karşılanan 
Dr. Taravari’ye Arnavut İttifakı Parti-
si yöneticileri de eşlik etti. Toplantıda 
iki belediyenin projeleri, yatırımları, 
teknik, sosyal ve kültürel hizmetler ele 
alındı. Dr. Taravari, Bağcılar Belediye-
si’nin gerek yerel yönetimler ve gerek-
se uluslararası platformlarda yaptığı 
çalışmaları çok beğendiğini söyledi. 
Ayrıca iki başkan tecrübe paylaşımın-
da da bulundu.

“GöRÜşmELERİN DEvAmı 

huSuSuNDA muTAbAkATA 

vARıLDı”

Bir yıl önce yapılan seçimle belediye 
başkanı olan Dr. Taravari, Gostivar 
şehriyle Bağcılar’ın kardeş olması iste-
ğini dile getirdi. Toplantı sonunda gö-
rüşmelerin devam edilmesi hususunda 
mutabakata varıldı. Başkan Çağırıcı, 
ziyaretlerinden dolayı Dr. Taravari ve 
beraberindekilere teşekkür etti.

Gostivar’dan Bağcılar’a Kardeş  
Belediye Teklifi
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Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avru-
pa rekoru kırarak şampiyon olan ve tarih yazan Bağcılar 
Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcuları 7 
madalyayla Türkiye’ye döndü. “Altın Kızlar” olarak bili-
nen Avrupa şampiyonları Hamide Doğangün ve Zübeyde 
Süpürgeci’nin de yer aldığı kafile, Atatürk Havalimanı’nda 
yakınları ve sporseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Ağustos’ta başlayan ve 
26 Ağustos’ta sona eren Berlin 2018 Para Atletizm Avru-
pa Şampiyonası’nda 7 madalya kazanan Bağcılar Belediyesi 
Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları yurda dön-
dü. Altın Kızlar olarak bilinen Hamide Doğangün ve Zü-
beyde Süpürgeci’nin yanı sıra Zeynep Acet, Nurşah Usta, 
Hamza Doğan ve antrenör Ömer Cantay için Atatürk Ha-
valimanı’nda özel bir karşılama programı düzenlendi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağ-
cılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, TBESF yetkilileri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, sporseverler ve engelli ya-
kınlarının hazır bulunduğu karşılamada coşku dolu daki-
kalar yaşandı. “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganlarıy-
la karşılanan milli sporcular, havalimanındaki vatandaşlar 
tarafından uzun süre alkışlandı.

“buNDAN SoNRAkİ hEDEFLERİ DÜNYA  

şAmpİYoNLuĞu vE TokYo 2020 oLİmpİYATLARı 

oLACAk”

Başkan Çağırıcı, tek tek tokalaşarak tebrik ettiği sporcu-
lara çiçek takdim etti. Sporcuların gittiği müsabakalardan 
rekorla döndüğünü söyleyen Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi 
Engelliler Sarayı’nda başladıkları yeni hayatlarına spor-
la devam ettiler. Evden çıkamayanlara fırsat verildiğinde 
imkan tanındığında neler başarabileceğini burada en iyi 
şekilde görüyoruz. Azmettiler, çabaladılar, gayret ettiler 
ve başardılar. Ayrıca bundan sonraki süreçte de yeni spor-
culara örnek oluyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte 
yeni Hamideler yeni Zeynepler yeni Zübeydeler göreceğiz. 
Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’n-
da hem bayramı yaşadık hem de onların sevinciyle mutlu 
olduk. Bize çifte mutluluk yaşattılar. Bundan sonraki he-

defleri dünya şampiyonluğu ve Tokyo 2020 olimpiyatları 
olacak.” dedi.

“bİzE İNANLARıN GÜvENİNİ boşA ÇıkARmADık”

Yaptığı dereceyle Avrupa rekoru kıran Zübeyde Süpürge-
ci, “Çok heyecanlıyım. Bize verdiği destekten dolayı başka-
nımız Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Ülkeme 
böyle bir gururu yaşattığımız için çok mutluyum.” diye 
konuştu. Hamide Doğangün ise şunları söyledi: “Arka-
daşlarımızla şampiyona için çok çalıştık. Bize inananların 
güvenini boşa çıkarmadık.” Milli sporcular şampiyonada 
kazandıkları 3’ü altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 7 
madalyayla hatıra fotoğrafı çekildi.

“ALTıN kızLAR AvRupA REkoRu kıRARAk 

bİRİNCİ oLDu”

Bir hafta süren şampiyonadaki ilk yarışında milli atlet 
Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metre-
de 30.96’lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci ol-
muştu. Süpürgeci, T54 kategorisi 100 metre yarışında ise 
liderliği kıl payı kaçırarak ikinciliğe yerleşmişti. T53 kate-
gorisi 200 metre kadınlarda yarışan Hamide Doğangün ise 
31.59’luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanır-
ken diğer sporcumuz Zeynep Acet de 35.78’lik derecesiyle 
yarışı ikinci tamamlamıştı. T53 kategorisi 400 metre ka-
dınlar da benzeri bir tablo yaşanmıştı. Hamide Doğangün 
Avrupa şampiyonu, Zeynep Acet de ikinci olmuştu. Şam-
piyonanın son gününde ise Hamide Doğangün, 800 metre-
de bronz madalya kazanmıştı.

Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Beden-
sel Engelliler Atletizm milli sporcuları başarıya doymuyor. Şampiyonanın ilk yarışında altın madalya 
kazanan milli atletlerimizden Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampi-
yonu olurken Zeynep Acet de ikinci oldu.

Altın Kızlar Avrupa Rekoru Kırarak 
Birinci Oldu



7

Tabiatın kalbi Bolu, Bolu Belediyesi’nin 
düzenlediği uluslararası etkinlikler ve 
hayata geçirilen projelerle bir dünya 
kenti olma yolunda emin adımlarla iler-
liyor. Kent doğa, spor, sağlık, kongre, 
inanç ve gastronomi turizminin önemli 
çekim merkezi olarak binlerce turiste 
ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen 
Marka Şehir Bolu,Uluslararası Köroğlu 
Festivali, Bolu İzzet Baysal Uluslararası 
Mutfak Günleri gibi etkinliklerde dünya 
genelinden binlerce konuğu ağırlayan 
Bolu, yakın zamanda katıldığı UNESCO 
Öğrenen Şehirler Ağı’yla da sahip oldu-
ğu manevi, kültürel ve doğal değerleri 
dünyaya tanıtmayı sürdürüyor. Dünya-
nın 7 şehriyle kardeş şehir; 1 şehriyle de 
dost belediye bağı kuran Bolu’nun hede-
fi dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasına 
girmek.

“Bazıları günü yaşarken bazıları geleceği 
planlar. Biz şehrimizi seviyor ve geleceği 
planlıyoruz.” diyen Bolu Belediye Başka-
nı Alaaddin Yılmaz “Uluslararası boyutta 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve hayata 
geçirdiğimiz vizyoner projelerle kenti-
mizin turizm potansiyelini artırıyor ve 
Bolumuza özgü değerleri, kültürümüzü 
dünyaya tanıtıyoruz. Farklı coğrafyalar-
la aramızda gönül köprüleri kuruyoruz. 
Şehrinizi seviyorsanız ve şehrinizin ge-
leceğini düşünüyorsanız, günü yaşayan 
insanlarla her zaman uyumlu olamaya-
bilirsiniz. Ancak hiç eğrilmeden işimize 
devam ediyoruz.” diye konuştu. Yılmaz 
şunları söyledi:

“Bolu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
Köroğlu diyarı. Topraklarımızın evla-
dı, cesaretin, mertliğin, adaletin simgesi 
Köroğlu, bizim en önemli kültürel de-
ğerlerimizden. Batının Robin Hood’u 
varsa bizim de Köroğlumuz var. Üstelik 
sadece Anadolu’nun değil, Balkanlar’dan 
Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğraf-
yanın ortak kültür motifi Köroğlu. Biz 
istiyoruz ki Köroğlu’nu Bolu’dan dünya-
ya tanıtalım, Bolu’yu bütün Türk Cum-
huriyetleri ve akraba topluluklarımızın 

buluşma noktası yapalım. Bunun için 76 
bin metrekarelik bir alanda Türk Dünya-
sı Uluslararası Köroğlu Parkı projemizi 
hayata geçirdik. Parkımız Türk dünya-
sının özelliklerini yansıtan bir değerler 
eğitimi, kültür, sanat, turizm, kongre ve 
spor merkezi olacak. Köroğlu Müzesi, 
Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Mer-
kezi, kongre merkezi, spor ve at binme 
eğitimlerinin verileceği alan inşa ediyo-
ruz. Burada Türk Cumhuriyetleri ve ak-
raba topluluklarımızın da kendi Köroğlu 
betimlemeleriyle milli sembolleri bulu-
nacak. Bolu’nun her yerinden görünebi-
lecek dev Köroğlu heykelimizi inşallah 
kısa zamanda Bolu’ya getirip parkımıza 
yerleştireceğiz. Her yıl Marka Şehir Bolu 
ve Uluslararası Köroğlu Festivali’yle ül-
kemizden ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
yüzlerce diplomat, sanatçı, bilim insa-

nı, büyükelçiler, sporcuları kentimizde 
ağırlıyoruz. Tüm Türk dünyasının bir 
olduğunu, beraber olduğunu, aynı he-
yecanları yaşadığını, birlikte daha güçlü 
olduğunu hatırlıyoruz. Türk dünyasıyla 
biriz, beraberiz. Köroğlu bizim kültür 
köprümüz. Bundan böyle Bolu, Köroğlu 
araştırmacılarının, Köroğlu paydasında 
bütünleşen tüm gönül dostlarının buluş-
ma noktası olacak. Türkiye’nin Köroğlu 
Diyarı Bolu, bundan böyle ‘Dünyanın 
Köroğlu Diyarı’ olacak.” 

“GöNÜL köpRÜLERİ kuRuYoRuz”

“Dünyanın farklı coğrafyalarındaki kar-
deşlerimizle aramızda maneviyat köprü-
leri, gönül köprüleri kuruyoruz. Kırgı-
zistan’ın Oş şehrinin Üzgen kasabasıyla, 
Kazakistan’ın Kızıorda kentiyle, Azer-
baycan’ın Qazax iliyle, Mogolistan’ın Ka-

TABİATIN KALBİ BOLU  
‘DÜNYA KENTİ’ OLMA YOLUNDA
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rakurum şehriyle, Güney Kore’nin Don-
ghae kentiyle, Bosna Hersek’in Zivinice 
iliyle, Bulgaristan’in Vidin şehriyle ve 
Almanya’nın Neus Belediyesiyle kardeş 
şehir ve dost belediye bağımız var. Ara-
mızda kilometreler olsa da benzerlikle-
rimiz, tecrübelerimiz, samimi diyaloğu-
muz bizleri yakınlaştırıyor.” 

“YAşAm boYu öĞRENmEYE 

öNEm vERİYoRuz”

“Bu yıl dünya şehri olma yolunda önemli 
bir adım daha attık. UNESCO’nun ‘Öğre-
nen Şehirler Ağı’na kabul edilerek dün-
yada sadece 182 şehrin sahip olduğu ‘Öğ-
renen Şehir’ unvanını kazandık. Üstelik 
Türkiye’nin bu ağda yer alan, büyükşehir 
olmayan ilk iliyiz. Ne kadar zengin bir 
potansiyele sahip olduğumuz uluslararası 
alanda bir kez daha tescillendi. Bu ağın 
gereklerinde olan vatandaş odaklı olma-
yı, biz yıllardır temel felsefemiz haline 
getirdik. Kaybolma riski taşıyan manevi 
ve kültürel değerlerimizi canlı tutuyor, 
dünya kentleriyle ortaklıklar kurarak 
tanıtıyoruz. Eğitim hayat boyu devam 
eden bir süreç. Öğrenme imkanlarını 
Bolu’nun her kurumuna, ailelerimize, iş-
yerlerimize, toplumumuzun her kesimi-
ne ulaştırmak için projeler yürütüyoruz.”  

“TAbİATıN kALbİ  

GASTRoNomİN DE kALbİ”

“Mutfağımız, yaşattığımız ve gelecek ku-
şaklara ulaştırdığımız zengin kültürel de-
ğerlerimizin başında geliyor. Çünkü Bolu 
Osmanlı aşçılarının diyarı. Aşçılarımız 
bundan yüzyıllar önce güvenilirlikleriyle 
saray mutfaklarına kabul edildiler. O gün 
bugündür dünyanın her yerinde Türk 
lezzetlerini tanıtan birer kültür elçisi gö-
revi görüyorlar. Gastronomiyi bilimsel 
temelde yürütmek için kurslar açıyoruz, 

yayınlar çıkarıyoruz, coğrafi işaret baş-
vuruları yapıyoruz, aşçı eğitimine önem 
veriyoruz ve festivaller düzenliyoruz. 
Her yıl Bolu İzzet Baysal Uluslararası 
Mutfak Günleri festivalimizde dünyanın 
farklı ülkelerinden yüzlerce şef ve aşçıyı 
ağırlıyoruz. Bu yıl Dokuz Eylül Üniver-
sitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu tara-

fından ‘Yılın Gastronomi Şehri’ seçildik. 
UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
girerek Dünya Gastronomi Şehri olmayı 
hedefliyoruz. Kentimizin yöresel lezzet-
leriyle markalaşması, Bolu mutfak kül-
türünün Türkiye ve dünyada tanınması, 
Tabiatın Kalbi’ni gastronominin de kalbi 
yapmayı amaçlıyoruz.” 
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Küçükçekmece Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
desteği ile hayata geçirdiği Türk kültürünü tanıtmaya yönelik 
Balkan Kervanı Projesi, Balkan ülkelerinde ilgiyle karşılandı. 
Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle uy-
gulanan projede, Küçükçekmece’de bulunan Balkan Dernekle-
rinin temsilcileriyle gerçekleştirilen açılış toplantısının ardın-
dan; Bosna Hersek (Saray Bosna, Mostar), Karadağ (Budva), 
Arnavutluk (Tiran), Makedonya (Ohrid, Gostivar) ve Koso-
va’da (Priştine, Mamuşa) ikişer saatlik toplam 8 gösteri ger-
çekleştirildi.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Balkan Kervanı Projesi kap-
samında Türk Kültürünün Balkan ülkelerinde tanıtımına yö-
nelik; Türkiye’ye ait farklı yörelerin halk oyunları, Hacivat Ka-
ragöz kukla sanatı, Semazen gösterisi, Ebru sanatı, Cam sanatı, 
Hat sanatı gibi el sanatları gidilen ülkelerde sergilenerek büyük 
ilgi gördü. 

Türk kahvesi, Osmanlı macunu, pamuk şeker gibi Türkiye’nin 
kültürel kimliğinin parçası olan lezzetlerin izleyenlere ücretsiz 
ikram edildiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. 8 ayrı 
şehirde gerçekleştirilen etkinlikler başta çocuklar olmak üzere 
katılımcılar tarafından yoğun talep gördü. 

“TARİhTEN GELEN bAĞLARımız vAR”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Av. Recep Şencan, 
projeyle, Türk kültürünü Balkanlar’da tanıtmak istediklerini 

söyleyerek “Türkiye aslında bir Balkan ülkesi. Osmanlı impa-
ratorluğunun mirasını taşıyoruz. Tarihten gelen bağlarımız 
var bu topraklarla. Biz bu bağları güçlendirmek, Türk kültür 
ve sanatını bölge insanına tanıtmak amacıyla bu projeyi ger-
çekleştirdik. Bu proje, 550 yıllık kardeşlik hukukumuzun ol-
duğu Balkanlar’a sadece ‘komşu ülke’ nazarı ile bakan bir zih-
niyetin ürünü olarak değil; mazimizde olduğu gibi Balkanlar’a 
ve bu coğrafyada yaşayan toplumlara bir kardeş, akraba, soydaş 
şuuruyla bakan bir anlayışın ürünüdür. Etkinliklerin gerçek-
leştirildiği ülkelerde gerek soydaşlarımızın, gerekse diğer top-
lulukların tepkileri bunun en güzel örneğidir. Proje ortakları-
mıza ve katılım sağlayan bölge halkına teşekkür ederim.” diye 
konuştu. 

kARDEş şEhİR Novo SARAjEvo’DA TÜRkÇE SıNıFı

Küçükçekmece Belediyesi, Bosna Hersek’teki kardeş şehri 
Novo Sarajevo’da müfredatında ilk kez Türkçe dersine yer ve-
ren okul olan Çengiç Villa İlkokulu’na 20 kişinin Türkçe öğre-
tim görebileceği bir derslik oluşturdu.

Balkan Kervanı projesi kapsamında Novo Sarajevo Belediye-
sine, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Av. Recep 
Şencan ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyetle mevcut 
ilişkilerin değerlendirilmesi adına düzenlenen ziyaretin ardın-
dan Cengiç Villa İlkokuluna kurulan Türkçe sınıfının açılışını 
yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

“Türk Kültürü Balkanlar’da”
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Mustafakemalpaşa Belediyesi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’nden (TANAP) 858.652.75 TL’lik proje deste-
ği almaya hak kazandı. TANAP tarafından verilen destekle 
Mustafakemalpaşa’nın alternatif turizm potansiyeli için farklı 
etkinlik alanları oluşturulacak. 

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin, TANAP Sosyal ve Çevre-
sel Yatırım Programları (SEIP) 2. Doğrudan Hibe Çağrısı için 
sunduğu ‘Muradiye Sarnıç ve Sünlük Mahalleleri Sosyal Et-
kinlik Merkezleri’ isimli projesi kabul edildi. Mustafakemal-

paşa’da yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir 
kalkınmayı hedefleyen proje, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan 
ve TANAP yetkilileri tarafından Ankara’da imzalandı. 

“TuRİzm poTANSİYELİ ARTACAk”

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan, Suuçtu 
Şelalesi ve Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Muradiye Sarnıç 
ve Sünlük mahallelerinde macera parkı, at ve binicilik merke-
zi, okçuluk ve dağ yürüyüşü yolu gibi farklı ihtiyaçlara yönelik 
sosyal etkinlik alanları oluşturulacağını, bu sayede şelale böl-
gesinde yerli ve yabancı turizm potansiyelini arttıracaklarını 
söyledi. 

Mustafakemalpaşa’da doğa turizmi ve alternatif sporlara uy-
gun destinasyonlar bulunduğunu kaydeden Başkan Sadi Kur-
tulan, “ Maliyeti 903 bin TL olan projeye %95 oranında bir 
hibe sağladık. 12 ay sürecek proje ile etkinlik merkezlerinin 
yanı sıra bu bölgede yaşayan kadınlarımıza da ürettikleri yerel 
ürünlerin satışı ve pazarlanması konusunda teşvik çalışmala-
rımız olacak. Ayrıca yerel halkın insan kaynakları potansiyeli 
ve sosyal sermayesinin arttırılması için pansiyonculuk eği-
timi, müşteri ilişkileri, iletişim becerileri, satış ve pazarlama 
eğitimleri verilecek. Hedef gruplarımızı uygun bir şekilde be-
lirledik. Suuçtu Şelalesi’ni ziyaret edenler artık daha kaliteli, 
doğa ve sporla iç içe bir zaman geçirecek.” 

Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne  
TANAP Desteği 
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karls-
ruhe Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen proje ortak-
lığı neticesinde ‘Öğrenci Değişim Projesi’ kapsamında staj 
yapmak için Sakarya’ya gelen öğrenciler ile görüştü. Başkan-
lık makamında gerçekleştirilen ziyarete Karlsruhe’den staj 
yapmak üzere Sakarya’ya gelen öğrenciler Jonathan Harms, 
Gökhan Demirel ve Karlsruhe’den staj yaparak şehrimize 
dönen öğrenciler Nursena Börekçioğlu ve Melike Şirin yer 
aldı. Başkan Toçoğlu, Sakaryalı öğrenciler vasıtasıyla Kar-
lsruhe’den gelen mektubu okuyarak öğrencilere projenin 
önümüzdeki yıllarda devam edeceği müjdesini verdi.

kARDEş şEhİR kARLSRuhE

Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Karlsruhe 
ile 2011 yılından beri güzel ilişkiler içerisindeyiz. İmzala-
mış olduğumuz Kardeş Şehir Protokolü çerçevesinde Al-
manya-Türkiye arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmeye 
gayret gösteriyoruz. ‘Öğrenci Değişim Projesi’ ile Karlsru-

he’den gelen iki öğrenciyi şehrimizde 3 haftalık süreyle ağır-
layacağız. Yüksek Lisans eğitimi alan misafir öğrencilerimiz, 
Büyükşehir Belediyemizin farklı bölümlerinde staj yapacak 
aynı zamanda ülkemizi ve şehrimizi yakından tanıma fırsat 
elde edecekler.” dedi. 

TÜRkİYE’DE İLk DEFA

Toçoğlu, “Kardeş şehrimiz Karlsruhe ile gerçekleştirdiği-
miz ‘Öğrenci Değişim Projesi’ Türkiye’de yerel yönetimler 
arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Karlsruhe’den gelen 
öğrencilerimiz yaptıkları stajdan oldukça memnun kalmış 
ve çok güzel ağırlanmışlar. İnşallah biz de misafirlerimizi 
en iyi şekilde ağırlayacağız. Projeyi uzun yıllar sürdürmek 
istiyoruz. Avrupa’da Türkiye imajını iyileştirecek bu tarz 
projelere ihtiyacımız var. Projemizin amacına ulaşmasını 
diliyoruz. Almanya ve Karlsruhe ile olan kardeşlik bağımızı 
sürdüreceğiz.” dedi.

Karlsruhe Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen proje ortaklığı neticesinde ‘Öğrenci Değişim Projesi’ kap-
samında staj yapmak için şehre gelen öğrenciler ile görüşen Başkan Toçoğlu, “Almanya- Türkiye arasındaki 
kardeşlik bağını güçlendirmeye gayret gösteriyoruz. Misafir öğrencilerimiz, Büyükşehir Belediyemizin farklı 
bölümde staj yapacak, aynı zamanda ülkemizi ve şehrimizi yakından tanıma fırsat elde edecekler. Almanya ve 
Karlsruhe ile olan bağımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Sakarya Karlsruhe ile Bağlarını 
Güçlendiriyor
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeki Toçoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 
projesine ilişkin açıklamalarda bulun-
du. 2020 yılında Uluslararası Dağ Bi-
sikleti Maraton Dünya Şampiyonası’na 
ev sahipliği yapacak özel projede sona 
gelindiğini ifade eden Başkan Toçoğ-
lu, şampiyonanın şehrin tanıtımına 
büyük katkı sağlayacağını, dünyanın 
farklı yerlerinden insanları Sakarya’da 
konuk edeceklerini söyledi.

uLuSLARARASı şAmpİYoNA 

SAkARYA’DA

Yenikent’te hayata geçirilen projenin 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği ta-
şıdığını ifade eden Başkan Toçoğlu, 
“Öncelikle şampiyonanın Cumhur-
başkanlığımızın himayelerinde ger-
çekleştirilecek olması heyecanımızı 
yükseltiyor aynı zamanda da sorumlu-
luklarımızı artırıyor. Şampiyona için 

inşa ettiğimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 
ile hem harika bir ev sahipliği yapa-
cağız hem şehrimiz bisiklet kültürüne 
katkı sunacak hem de hemşehrilerimi-
ze yeni bir yaşam alanı sunmuş olaca-
ğız. 2020’de dünyanın gözü Sakarya’da 
olacak.” diye konuştu.

pRojEDE Yok ‘Yok’

2020’ye kadar her yıl farklı bir tema 
ile gerçekleştirilecek MTB Cup ya-
rışlarının bu yılki sloganı ‘Sağlıklı Bir 
Gelecek İçin Pedal Çevir’ oldu. Sakar-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin projesi 
bisiklet dünyası, tribünleri, oturma 
salonları, BMX parkuru ve Ayçiçeği 
Vadisi’yle bütünleşen yeşil alanlarıyla 
örnek bir tesis oldu. Ayçiçeği Vadi-
si’nde yürüyüş yolları, piknik alanları, 
çocuk oyun alanları, spor alanlarıyla 
hoşça vakit geçirilebilecek bir adres 
haline geldi.  Yarışlar Elit Erkekler, Elit 

Bayanlar, Genç Erkekler ve Genç Ba-
yanlar olmak üzere 4 farklı kategoride 
gerçekleştirildi. 4 bin 300 kilometre 
uzunluğundaki parkur Ayçiçeği Bisik-
let Vadisi’nde gerçekleştirildi. 23 Eylül 
Pazar günü ise maraton yarışlarının en 
üst seviye kategorisi olan Dünya Dağ 
Bisikleti Maraton Serisi yarışları ya-
pıldı. Elit Erkekler ve Elit Bayanların 
yarıştığı yarışlar için 88 kilometrelik 
parkur kullanıldı. Ayçiçeği Vadisi ve 
Bisiklet Adası’ndan başlayıp Serdivan 
istikametinde devam eden parkur, yine 
Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nda 
son buldu. Büyükşehir Bisiklet takı-
mından sporcuların da katıldığı yarış-
lar bu sene de TRT Spor ekranlarından 
canlı olarak yayınlandı. Organizasyon-
lar hem Türkiye’de hem de uluslararası 
arenada yayınlarla takip edildi. 

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Uluslararası 
Şampiyonaya Ev Sahipliği Yaptı
Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi 22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Ayçiçeği 
Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Bisiklet Adası olan projede şam-
piyonaya ev sahipliği yaptı. TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanan yarışlara yaklaşık 30 ülkeden 250 sporcu katıldı. 
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İSKİ’nin farklı ülkelerden gelen heyetlere sunduğu bilgi 
deneyim ve tecrübe paylaşımları faaliyetlerinden biri daha 
başarıyla tamamlandı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat 
Üniversitesi’nin öğrencilerine yönelik 2007 yılından beri 
her yıl düzenlenen staj programına bu yıl, Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Farzali Hasanov başkanlığında ve Dış İlişkiler 
Koordinatörü Könül Şirinova eşliğinde üniversitenin çe-
şitli bölümlerinde okuyan 20 öğrenci katıldı. İki hafta sü-
ren staj programında öğrenciler branşlarına göre ayrılarak 
İSKİ içerisinde Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, 
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, Atık Su İnşaat Dairesi Baş-
kanlığı ve Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’nda eğitimlerini 
gerçekleştirdiler. 

17-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen staj 
programı kapsamında içme suyu arıtma tesisleri, ileri bi-
yolojik atık su arıtma tesisleri, Silahtarağa İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi proje alanı, Çamlıca Camii boru 
hattı inşaat alanı, Kılıçlı Köyü Röle İstasyonu, Kâğıthane 
Çelik Boru Birleştirme Yapısı, Sancaktepe Yeni Boru De-
posu, SCADA Binası, Temiz Su Laboratuvar ve Atık Su 
Laboratuvar, yeni havalimanı inşaat alanı ve Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü teknik gezileri düzenlendi. Programın 
sonunda öğrenciler Belgrad Ormanları civarında bulunan 
tarihi su bentlerini de gezerek geçmişte İstanbul’da suyun 
nasıl temin edildiğine dair bilgiler edindi. Ziyaret edilen 
eserler arasında Uzun Kemer, Eğri Kemer, Valide Bendi 
ve Sultan Mahmut Bendi yanında Çifte Havuzu da yer aldı. 
Ayrıca kültür gezileri kapsamında; öğrenciler Yerebatan 
Sarnıcı, Panorama 1453 Müzesi ve Miniatürk’ü de ziyaret 
ettiler. Staj programının sonunda ise İSKİ’de düzenlenen 
sertifika töreni ile eğitime katılan 20 öğrenciye staj katılım 

belgeleri takdim edildi. Söz konusu törende Heyet Başkanı 
Doç. Dr. Farzali Hasanov, kendilerine gösterilen misafir-
perverlikten dolayı bütün İSKİ çalışanlarına teşekkürleri-
ni ifade etti. Bu eğitimlerin öğrenciler için büyük bir fırsat 
olduğunu belirten Hasanov, eğitimlerin sürekli olması ve 
diğer başarılı öğrencilerin de İSKİ’nin bilgi ve tecrübele-
rinden faydalanabilmesi için İSKİ ile Azerbaycan İnşaat ve 
Mimarlık Üniversitesi arasında İyi Niyet Sözleşmesi imza-
lanmasının önemini vurguladı. Törende konuşma yapan 
İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ise; öğrencile-
re meslekleriyle alakalı bir nokta seçip o noktaya odaklan-
maları, daima yeniliğe açık olmaları, mevcut teknolojinin 
imkânlarını en güzel biçimde kullanmaları, devamlı yeni 
proje üretmeleri, topluma ve millete faydalı olmaları yö-
nünde tavsiyelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin 
artarak devam etmesi ve İSKİ’nin bilgi, deneyim ve tec-
rübelerinin genç nesillerle paylaşmasında önemli bir yeri 
bulunan teknik gezi ve eğitim programları ile kurumlar 
arası diyalogun her geçen gün artmakta olduğu dile getiri-
lirken Azerbaycan ile ilişkilerin önemi, sertifika töreninde 
bir kez daha vurgulandı.

İSKİ’den Azeri Öğrencilere Staj Desteği
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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdiği  konuşma öncesin-
de, AB yönetişiminde kasaba ve bölgelerin daha güçlü katılımını sağlamak için bir görüş yazısı yayınlandı. Bu görüş, 
CEMR Genel Sekreteri Frédéric Vallier tarafından imzalandı ve Avrupa medyası tarafından Euractiv  
(https://www.euractiv.com/section/elections/opinion/president-juncker-give-towns-and-regions-the-support-that-europe-needs/) 
gibi medya ağlarında yayınlandı. 

Görüş yazısının İngilizce ve Fransızca haline 
CEMR’in web sitesinden ve aşağıdaki linkler 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Fransızca: http://ccre.org/fr/actualites/view/3764

İngilizce: http://ccre.org/en/actualites/view/3764

Başkan Juncker Avrupa’nın İhtiyaç 
Duyduğu Desteği Kasabalara ve 
Bölgelere Veriyor!

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (International Uni-
versity of Sarajevo – IUS) ev sahipliğinde Altyapı ve Ka-
zısız Teknolojiler Derneği’nin (AKATED) ana destekçisi 
olduğu 2. Su Kayıpları Forumu (2nd Water Loss Forum 
Balkans) 2. Kazısız Teknolojiler Balkan Konferans ve 
Sergisi (2nd Trenchless Balkans Conference And Exhi-
bition) 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde IUS’un kurucu-
su SEDEF Vakfı tarafından eş zamanlı gerçekleştirildi. 
Program kapsamında su kayıplarının kontrolü ve kazı-
sız teknolojilerin kullanımı için Balkan ülkelerinden ve 
Türkiye’den belediyeler ve su idareleri tecrübelerini pay-
laşmak üzere bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye   
https://www.trenchlessbalkans.com/ üzerinden erişim 
sağlayabilirsiniz.

Balkanlar’da Su Konuşuldu
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2018 İnsani Gelişme Endeksi İstatistiksel Güncellemesi’ne göre bu yıl en 
yüksek İnsani Gelişme Endeksi değerine sahip olan ilk üç ülke Norveç 
(0.953), İsviçre (0.944) ve Avustralya (0.939) olurken, en düşük İnsani 
Gelişme Endeksi değerine sahip olan üç ülke ise Güney Sudan (0.388), 
Orta Afrika Cumhuriyeti (0.367) ve Nijer (0.354) oldu. Türkiye, 0,791 
puanla “Yüksek İnsani Gelişme” kategorisinde ve 189 ülke arasından 64. 
Sırada yer aldı. Bunu 76 yıl ortalama hayat beklentisi, 15.2 yıl okullaşma 
yılı beklentisi, 8 yıl ortalama okullaşma yılı ve 24,804 dolarlık kişi başı-
na gayri safi milli gelir sağladı. 2017 yılında yayınlanan İnsani Gelişme 
Endeksi’ne göre Türkiye 72. sıradayken bu sene 8 basamak yükseldi. 

2018 İstatistiksel Güncellemesi beş istatistik gösterge panosunu kapsıyor: 
1) İnsani gelişme kalitesi 
2) Yaşam boyu toplumsal cinsiyet farkı 
3) Kadının güçlenmesi 
4) Çevresel sürdürülebilirlik 
5) Sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik

UNDP tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi 2018 yılı raporu-
na ve özetine aşağıdaki  
http://www.hdr.undp.org/en/2018-update/download üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

İnsani Gelişme Endeksi 2018 Yılı  
Raporu Yayınlandı
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi 2018 yılı ra-
poru yayınlandı. Birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hesaplanan İnsani Gelişme Endeksinde en 
önemli 3 gösterge beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir kabul ediliyor.

Şubat 2017’de IFM İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci 
kez düzenlenen fuar, sektörün lider çevre teknoloji-
leri platformu olma iddiasını sağlamlaştırdı. Toplam 
17,000 m2 sergi alanında 18 ülkeden 412 katılımcıyı 
aynı platformda buluşturan IFAT Eurasia’da; katı atık, 
su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve 

taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kaza-
nım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji teknolojileri 
ve kentsel çevre temizlik araçları kategorilerinde yeni 
ürün ve teknolojiler sergilendi.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye https://ifat-eurasia.com/tr/ 
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 

IFAT Eurasia Sektördeki Lider 
Konumunu Sürdürüyor!
IFAT Eurasia 2019, Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı, 28 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında  
İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye https://ifat-eurasia.com/tr/ üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.


