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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin dış ilişkiler ve proje birim temsilcilerinden 
teşekkül eden MBB Yerel Diplomasi Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında yerel diplo-
masi bilincinin yaygınlaştırılması, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlanması, iyi uygula-
maların yaygınlaştırılması ve koordinasyon sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca belediyelerimizin yurt 
içi ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık anlayışının 
geliştirilmesi suretiyle yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik ediliyor.

Belediyelerimizin faaliyetlerinin yanı sıra alanında uzman kişi ve akademisyenlerin yazıları ile bir-
likte güncel haber, etkinlik ve duyurulara da yer verdiğimiz MBB Yerel Diplomasi Platformu Bülte-
nimizin beşinci 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 hazırlan-
dığını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz. 
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Uluslararası İşbirliği Koordinatörü
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II. Abdülhamid Han’ı Anlatan 
“Saraydan Bakmak” Belgeselinin 
Katar’daki Galasına Yoğun İlgi
Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda çekilen ve Sultan II. Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyo-
nunun hikâyesini anlatan “Saraydan Bakmak” (Through Ottoman Eyes) belgeselinin son galası 
ABD ve Avrupa’nın ardından Katar’da yapıldı. Katar İslam Sanatları Müzesi’nde gösterilen ve 
izleyenleri 150 yıllık tarihi yolculuğa çıkaran film, davetliler tarafından çok beğenildi.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü ve Bağcılar Bele-
diyesi’nin iş birliğiyle yapılan 
ve Ulu Hakan II. Abdülhamid 
Han’ın fotoğraf tutkusunu an-
latan “Saraydan Bakmak” (Th-
rough Ottoman Eyes) isimli 
uzun metraj belgesel film dün-
yaya açıldı. Yıldız Sarayı’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıldığı galayla 

açılışı yapan belgesel, Londra, 
Berlin ve Vienne şehirlerindeki 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükel-
çiliklerinin ev sahipliğinde viz-
yona sunuldu.

Yoğun ilgi gören programda üst 
düzey isimler de yer aldı. Lond-
ra Yunus Emre Enstitüsü’nde 
gerçekleştirilen programa katı-
lan Kültür ve Turizm Bakanlığı 

danışmanı ünlü tarihçi İlber Or-
taylı, “Kültürel Miras” başlığı 
ile düzenlenen panelde Yıldız 
Fotoğraf Koleksiyonu üzerin-
den Sultan II. Abdülhamid ve 
dönemi ile birlikte Osmanlı-İn-
giltere ilişkilerini yorumladı. Se-
yirciyi 150 yıllık tarihi yolculuğa 
götüren film, daha sonra İngil-
tere’de Oxford Üniversitesi’nde 
gösterildi.
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“İzleyenleri 150 Yıl Öncesine 
Tarihi Bir Yolculuğa  Çıkarı-
yor”

Filmin son durağı ise Katar oldu 
ve Türkiye Cumhuriyeti Doha 
Büyükelçiliği, Doha Yunus Emre 
Enstitüsü ve Bağcılar Belediyesi 
işbirliğiyle Katar İslam Eserleri 
Müzesi’nde galası gerçekleşti-
rildi. Galaya Türkiye’nin Doha 
Büyükelçisi Fikret Özer, Bağ-
cılar Belediyesini temsilen Dış 
İlişkiler Sorumlusu Faruk Şit ve 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürü Cengiz Paccı’nın yanı 
sıra Katar’daki kültür sanat ku-
ruluşlarının temsilcileri, diplo-
matlar, iş adamları ve sanatçı-
lardan oluşan üst düzey isimler 
katıldı. 

Danışmanlığını Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi bünyesinde 
kurulan II. Abdülhamid Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nin 
yürüttüğü filmin yapımcılığını 
Ahsen Diner, yönetmenliğini 
Ümran Safter yaptı. Belgesel 

filmde, şehzadeliğinden itibaren 
fotoğrafa büyük ilgi gösteren 
Ulu Hakan Abdülhamid tara-
fından oluşturulan ve 911 albüm 
içinde 36 bin 585 fotoğrafın bu-
lunduğu koleksiyonun hikâyesi 
anlatılıyor. İzleyiciler, yerli ve 
yabancı tarihçilerin röportajları 
eşliğinde 150 yıl öncesine tarihi 
bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin 
çekimleri Türkiye’nin yanı sıra 
Amerika Birleşik Devletleri, İn-
giltere ve Fransa’da gerçekleşti-
rildi.
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Erasmus’a Geldiler
Ebru Sanatı Öğrendiler
Erasmus kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu 35 öğrenci, 
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ebru sanatı eğitimi aldı. Geleceğin siyasetçi, mühendis 
ve ekonomist adayları 4 saatlik dersin ardından sevdiklerine hediye olarak götürmek için Battal 
ve Gelgit Ebru çalışmaları yaptı. Ebru sanatının kendilerini çok rahatlattığını söyleyen öğrenciler, 
“Fırçayla rengarenk desenler oluşturmak çok keyifliydi. Sanki terapi gördük.” dedi. 

Bağcılar Belediyesi, Erasmus 
programı kapsamında Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde Siyaset 
Biliminden Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliğe kadar çeşitli 
branşlarda eğitim gören yabancı 
öğrencilerini misafir etti. Genç-
lik Merkezi’nde ağırlanan 35 
yabancı öğrenci, atölyeleri ve 
sınıfları gezip gençlere verilen 
eğitim hizmetleriyle ilgili bilgi 
verildi.

Erasmus öğrencileri daha sonra 
da kendileri için hazırlanan sa-
lona alındı. Sanat eğitmeni Uğur 
Karabulut, davetli öğrencilere 
Ebru’nun anlamı, tarihçesi, mo-
delleri ve yapılışıyla ilgili teorik 
bilgi verdi. Dersin devamında 
uygulama için gruplar halinde 

ebru teknelerinin başına geçen 
öğrencilere Ebru sanatı uygula-
malı olarak anlatıldı.

Misafir öğrenciler, fırçalar yar-
dımıyla boyaların katmanlar 
halinde tekneye serpilmesini 
ve oluşturulan desenlerin kağıt 
üzerine aktarılmasını hayran-
lıkla izledi. Rusya’dan Alman-
ya’ya birçok ülkeden gelen öğ-
rencilerin mutluluğu görülmeye 
değerdi.

“Çok keyifliydi, sanki terapi 
gördük”

Ebru sanatının göründüğü ka-
dar kolay olmadığını ifade eden 
öğrenciler, ““Fırçayla renga-
renk desenler oluşturmak çok 

keyifliydi. Sanki terapi gördük. 
İnsanı rahatlatan bir yönü var.” 
diye konuştu. Okulları bittikten 
sonra bu sanatı iyice öğrenip 
Ebru sanatçısı olmak istedikleri-
ni dile getiren öğrenciler kendi 
yaptıkları eserleri hediye ola-
rak sevdiklerine götüreceklerini 
söyledi.
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Kazaklar, Bağımsızlıklarının 
27. Yılını Bağcılar’da Kutladılar
Kazakistan’ın bağımsızlığının 27. Yılı Bağcılar’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Yurt dı-
şından gelenlerle Türkiye’de yaşayan Kazakların buluştuğu programda katılımcılar hem hasret 
giderdi hem de yöresel müzik ve dans gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Dost ve kardeş ülke Kazakis-
tan’ın bağımsızlığının 27. yılı 
münasebetiyle Bağcılar Beledi-
yesi Hasan Nail Canat Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde kutlama 
programı düzenlendi. Kazakis-
tan’dan gelenler ile İstanbul’da 
yaşayan Kazakların ilgi göster-
diği etkinliğin yapıldığı salon 
doldu taştı. Uzun süredir gö-

rüşmeyen Kazaklar, birbirleri-
ne sarılıp sohbet ederek hasret 
giderdi.

Kazakistan Milli Marşı ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan programda açılış konuş-
masını yapan Bağcılar Belediye 
Başkanı Yardımcısı Osman Gü-
neş, “Bağımsızlık ülkelerin en 
temel taşıdır. Bağımsız olmayan 

ülkenin milletinden söz edile-
mez. Milletler ancak bağımsız 
olduklarında kendi gücüne ula-
şırlar. Allah bir daha Kazaklara 
ve diğer Türk kardeşlerimize 
özgürlüklerini elinden alacak 
sebepler vermesin. Sonsuza dek 
özgürce kendi bayrakları altın-
da yaşamayı nasıp etsin.” dedi.
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“Kazakistan’ın Bize İhtiyacı 
Yok Bizim Kazakistan’a İhtiya-
cımız Var”

Kazakistan’ın İstanbul Konsolo-
su Konsulü Galımjan Yerimbe-
tov ise “Bugün bağımsızlığımızı 
kazanalı 27 sene oluyor. Kaza-
kistan’ı ilk tanıyan ülke Türki-
ye’dir. Böyle bir akraba ülkemiz 
olduğu için mutluyuz. Aramız-
da ayrım yok. Türkiye bize her 
zaman yardım ediyor. Ayrım 
yok. Bağcılar Belediyesine kat-
kılarından dolayı teşekkür edi-
yorum.” diye konuştu.

Kazak Türkleri Vakfı Başkanı 
Fazıl Toplu, “Cenabı Allah’a bu 
mutlu ve güzel günleri bize gös-
terdiği için ne kadar şükretsek 
azdır. Kazakistan Cumhuriyeti 

ekonomi, siyaset, bilim ve tek-
nolojide dev adımlar atılıyor. 
Dünyadaki gelişmekte olan ül-
keler arasında yerini almıştır. 
Allahtan isteğimiz Kazak halkı 
sonsuza dev hür ve bağımsız 
kalsın.” derken Hoca Ahmet 
Yesevi İlim ve İrfan Vakfı (HAY 
Vakfı) Başkanı İlyaz Saka ise 
şöyle konuştu: “Kazakistan’ımı-
zın bağımsızlık günü kutlu ol-
sun. Her insanda milletini sev-
mesi vardır. Bu fıtrattandır. Ama 
bizim farklı bir özelliğimiz var. 
Biz muhacereti yaşayanların ço-
cuklarıyız. Muhaceret kendimi-
zi bilmektir. Kendimizi bilirken 
de ata topraklarına bakışı sıcak 
tutabilmektir. Gelin anne-ba-
balarımız ve atalarımız buraya 
niçin gelmişler bunu bilelim ve 

yarınlara öyle seslenelim. Kaza-
kistan’ın bize ihtiyacı yok bizim 
Kazakistan’a ihtiyacımız var.”

“Kazak türkü ve şarkılar davet-
lileri duygulandırdı”

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Bağcılar Bilgi Evleri, Kaza-
kistan Çocuk Ekibi ve HAY Vak-
fı öğrencileri Türkçe ve Kazakça 
şarkılardan oluşan mini bir kon-
ser verdi. Yerel enstrümanlar 
eşliğinde söylenen Kazak türkü 
ve şarkılar kimi zaman coşturdu 
kimi zaman da duygulandırdı. 
Katılımcılar, Balapandar Dans 
Grubu, Yesi Derneği Dans Gru-
bu ve Dombra Ekibi folklor ve 
dans gösterisiyle keyifli dakika-
lar geçirdi.
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Beykoz Belediyesi
Time to Move Etkinliklerinde 

Beykoz Belediyesi olarak 2013 
yılından beri akreditasyonu-
muzu sürdürdüğümüz Euro-
desk Temas Noktası çalışma-
larımız kapsamında “Time 
to Move Etkinlikleri”ne ka-
tılım sağlandı. (Ayrıntılı bil-
gi için https://timetomove.
eurodesk.eu/ sayfası ziyaret 
edilebilir.) Time to Move et-
kinlikleri, her yıl Ekim ayında 
Eurodesk network ağına dahil 
olan AB ülkeleri ve aday ülke-
leri tarafından organize edilen 

faaliyetleri kapsıyor. Bu kap-
samda Beykoz Belediyesi ilk 
olarak 4 Ekim 2018 günü Bey-
koz İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen 
“Bilim Şenliği Fuarı”nda stant 
çalışması düzenledi ve katı-
lımcı öğrenciler ile öğretmen-
lere bilgilendirme faaliyetin-
de bulundu. Burada öncelikli 
olarak Eurodesk’in ne olduğu, 
çalışmaları ve faaliyetleri ile 
okullarda öğrencilere yöne-
lik yapılabilecek AB projeleri 

hakkında bilgiler verildi. Ay-
rıca Erasmus+ süreci hakkında 
kısa bilgiler içeren broşürler 
stantta dağıtıldı. 

Time to Move etkinlikleri kap-
samında ikinci faaliyet, 9 Ekim 
2018 günü gerçekleştirildi. Be-
lediye bünyesinde faaliyet gös-
teren Kavacık Kültür & Sanat 
Merkezi’nde stant çalışması 
ve bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı. Kurslarda eğitim gören 
öğrencilerle bir araya gelindi. 
Öğrencilere ilk olarak Euro-
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desk tanıtıldı, ardından Avru-
pa Gönüllü Hizmeti (AGH), 
Gençlik Değişimi programları 
ve Erasmus hakkında detaylı 
bilgiler verildi. Hazırlanılan 
broşürler dağıtıldı. Etkinlikle-
ri Beykoz Belediyesi AB & Dış 
İlişkiler Uzmanı ve Eurodesk 
Temas Noktası İrtibat Kişisi 
Filiz ÖNER MANTAŞ gerçek-
leştirdi.

EURODESK NEDİR?

Eurodesk, Dış İşleri Bakanlığı-
nın AB Başkanlığına bağlı bir 
kurum olup AB programları 
ve projeleri hakkında yaş farkı 
gözetmeksizin ve ücretsiz ola-
rak bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme faaliyetleri düzenleyen 
ve temas noktaları aracılığıyla 
Türkiye’nin hemen hemen her 
şehrinde faaliyet gösteren bir 
network ağıdır. Türkiye 2008 
yılından itibaren bu ağın bir 
parçası olarak yer alıyor. 

Eurodesk Hizmetleri şu alan-
ları kapsıyor:

• Ücretsiz soru yanıtlama hiz-
meti (e-posta ile, faks ile, te-
lefonla, ziyaretle),

• Soru sahiplerine öneri ve 
yardım hizmetleri,

• Fonlarla ilgili Avrupa bilgi-
sine internet erişimi sağlan-
ması,

• Eğitimler düzenlenmesi ve 
destek hizmetleri,

• Konferanslar, seminerler ve 
diğer etkinliklerin düzen-
lenmesi,

• Kaynak materyallerin basıl-
ması ve dağıtılması,

• Gençlik Programı ile ilgili 
bilgilerin yaygınlaştırılması.

Eurodesk Türkiye resmi web 
sitesi üzerinden (http://euro-
desk.ua.gov.tr) ya da doğru-
dan mail yoluyla (eurodesktr@
eurodesk.eu) yöneltilen tüm 
sorular, o ildeki yetkili temas 
noktası tarafından en kısa za-
manda yanıtlanıyor.

Eurodesk Türkiye duyuru ve 
etkinliklerini sosyal medya 
üzerinden de takip edebilirsi-
niz:

http://www.facebook.com/
eurodeskturkey

http://twitter.com/eurodes-
ktr

Beykoz Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü, Euro-
desk Temas Noktası olarak ça-
lışmaları yürütmektedir. Aşa-
ğıda telefon ve adres bilgileri 
yer alan ofise yapılan kişisel 
başvurularda bilgi paylaşımı 
gerçekleşmekte, her türlü so-
rular cevaplandırılmakta ve 
talep eden kurumlara yönelik 
olarak bilgilendirme toplantı-
ları düzenlenmektedir. 
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Kadıköy Belediyesi Eurocities 
Üyesi Oldu
Kadıköy Belediyesi, Berlin, Londra, Paris, Roma, Amsterdam gibi Avrupa’nın 170 önemli şehri-
nin yer aldığı Eurocities’e kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi, başvuru 
yapmış olduğu Eurocities (Av-
rupa Şehirler Ağı) Kültür Foru-
munun Ekim 2018’de Lizbon’da 
gerçekleştirilen toplantısında 
kültür alanındaki politika ve 
projelerini üyelere tanıttı. Yeni-
likçi uygulamalarıyla toplantı-
da büyük beğeni toplayan Ka-
dıköy Belediyesi sunumunun 
ardından gerçekleştirilen oyla-
ma sonucunda üyeliğe kabul 
edildi. Üye şehirlerin kültürel, 
ekonomik ve sosyal işbirliği-
nin geliştirilmesini amaçlayan 
Eurocities’e “Ortak Katılımcı” 

statüsünde üye olan Kadıköy 
Belediyesi; Kültür Forumunun 
yaratıcı endüstriler, kültürel eri-
şim, gençlik ve kamusal sanat 
gibi çalışma gruplarında yer al-
mayı hedefliyor. 

Eurocities, 35’ten fazla Avrupa 
ülkesinde, Viyana, Brüksel, Zü-
rih, Berlin, Frankfurt, Münih, 
Kopenhag, Helsinki, Paris, Bu-
dapeşte, Dublin, Floransa, Mila-
no, Roma, Venedik, Amsterdam,  
Oslo, Stockholm, Londra ve 
Manchester gibi 130 büyükşehir 
ve 40 şehrin yerel yönetimlerini 

bir araya getiriyor. Yaklaşık 130 
milyon vatandaşı bir araya geti-
ren Eurocities, AB politikalarına 
etki etmek, yeni projeler geliştir-
mek, şehirlerin gelişmesi ve sür-
dürülebilir bir gelecek için çeşit-
li programların geliştirilmesine 
ön ayak oluyor. Türkiye’den 
İstanbul, İzmir, Gaziantep ve 
Konya büyükşehirlerinin yanı 
sıra Beşiktaş, Beylikdüzü, Be-
yoğlu, Mezitli, Nilüfer, Osman-
gazi, Pendik, Serdivan ilçeleri 
Eurocities’e diğer üye şehirler 
arasında yer alıyor. 
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İstanbul Su Kongresi ve Fuarı (İSTSU) 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde İSKİ’nin ev sahipliğinde Ha-
liç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Suyun geleceğine yön verebilmek amacıyla, İstanbul’a 
gelen akademisyenler, su profesyonelleri, su ve atık su sektörüne hizmet veren dünyanın önemli 
isimleri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri İstanbul Su Kongresi ve Fuarı’nda bir araya geldi.

Dünya, Suyun Geleceğine Yön 
Verebilmek için İstanbul’da Buluştu

Ülkemizdeki 45 farklı şehirden 
500’den fazla ziyaretçi, 23 ül-
keden 250  temsilci ve ziyaret-
çi, 214 akademisyen, 60 basın 
mensubu ve 380 firma yetkilisi 
organizasyona katılım sağladı. 
Toplam 8.543 ziyaretçi, suyun 
geleceğini değerlendirmek üze-
re İstanbul Haliç Kongre Merke-
zi’nde buluştu.

İSTSU bünyesinde gerçekleş-
tirilen 18 oturumda 57 konuş-
macı sunumlarını katılımcılarla 
paylaştı. Eş zamanlı olarak iki 
salonda sürdürülen kongrede 
ana salonda 13 oturum gerçek-
leştirildi, 35 konuşmacı söz aldı. 
Akademik salonda gerçekleşti-
rilen 5 oturumda ise 22 konuş-
macı ziyaretçilerle buluştu.

Katılımın yoğun olduğu ve üç 
gün süren kongrede;

• Su Kaynaklarının Yönetimi 
ve Arıtma Teknolojileri,

• Su Yönetiminde Döngüsel 
Perspektif: Atık Su Arıtma ve 
Yeniden Kullanım,
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• Kentsel Altyapıda Verimli Ba-
kım Uygulamaları: Kazısız 
Teknolojiler ve Altyapı Reha-
bilitasyonu,

• Atık Su Arıtma Çamurundan 
Sıfır Atığa, Çamur Yönetimi,

• Akıllı Şebekeler-Su Endüstrisi 
ve 4.0

olmak üzere 5 ana konu başlığı 
yerli ve yabancı uzmanlar tara-
fından değerlendirildi.

Eş zamanlı düzenlenen Tarihi 
Su Yapıları Sempozyumu’nda 
ise;

• Bizans, Roma Dönemi ve Ön-
cesi Dönemler,

• Selçuklu-Osmanlı Dönemi: Su 
Yapılarının Coğrafi Dağılımı,

• Selçuklu ve Osmanlı Döne-
minde Su Yapılarında Teknik 
Birimler,

• Selçuklu ve Osmanlı Döne-
minde Kutsal Topraklarda Su 
Yapıları,

• Geç Dönem Osmanlı 

konularında 5 farklı oturum ger-
çekleştirildi ve akademik bildiri-
ler sunuldu.

İstanbul Su Kongresi ve Fua-
rı’nın açılış oturumu İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, Uluslararası Su Birliği 
(IWA) Başkanı Prof. Dr. Helmut 
Kroiss, Arap Ülkeleri Su İda-
releri Birliği Başkanı Khaldon 
Khashman, Filistin Yerel Yöne-
timler Birliği Başkanı Abdallah 
Anatı, Afrika Su Birliği Yöneti-
cisi Simeon Kenfack, Türkiye Su 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Mete Saatçi, Su Vakfı Baş-
kanı Prof. Dr. Zekai Şen ve İSKİ 
Genel Müdürü Fatih Turan’ın 
katılımı ile gerçekleştirildi.

İSTSU bünyesinde gerçekleşti-
rilen yarışmalarda da dereceye 
giren katılımcılara ödülleri tak-
dim edildi. Proje yarışmasında; 
“Mavi Hidroelektrik Santrali 
Projesi” ile Konya Sular İdare-
si birinci olurken, “Şanlıurfa 
İçme Suyu Arıtma Tesisinde 
GES Kurularak Elektrik Enerjisi 
Üretilmesi Projesi” ile Şanlıurfa 
Sular İdaresi ikinci, Adana Su-
lar İdaresi “Dereler” Projesiyle 
üçüncü, İzmit Sular İdaresi ise 
“Yüksek Tüketim Projesiyle” 
dördüncü oldu.

Ayrıca “HackathonCity İstanbul 
Yazılım Yarışması” sonucunda 

dereceye giren projeler de ödül-
lendirildi. Monday Hero projesi 
birinci olurken, Arctorry Yıldız 
ikinci ve  Hypersoft projesi ise 
üçüncü oldu. 

Ürün ve hizmetlerin sergilene-
rek yeni teknolojilerin tanıtımı-
nın yapıldığı İSTSU’da; farklı 
imparatorluklar döneminde 
kullanılan birbirinden kıymetli 
eserlerin sunulduğu Ab-ı Hayat 
Sergisi, geçmişten günümüze İs-
tanbul’a su ulaştırmak için inşa 
edilmiş olan bentler, kemerler, 
çeşmeler ve havuzların sanatsal 
nitelikteki fotoğraflarının yer al-
dığı Tarihi Su Yapıları Fotoğraf 
Sergisi, Tuluyhan Uğurlu’nun 
Su Resitali ile fuarı ziyaret eden 
çocuklar için etkinlikler gerçek-
leştirildi.

Su ve atıksu sektöründen 60’dan 
fazla firmanın stant açtığı İstan-
bul Su Kongresi ve Fuarı’nın 
son gününde Orman ve Su İşleri 
eski Bakanı Veysel Eroğlu kapa-
nış konuşmasında tecrübelerini 
katılımcılara aktararak şunları 
söyledi: “Suyun önemini her za-
man vurgulamamız gerekiyor. 
Suyun kıymeti, olmadığında 
anlaşılıyor. Geçmişte, eski yöne-
timlerde İstanbullular susuzluk 
çekti. Ben o eski yönetimler adı-
na halkımdan özür diliyorum. 
Su varsa hayat vardır. Yüce 
Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle 
buyuruyor; ‘Biz canlıyı sudan 
yarattık.’ Geçmişe baktığımız-
da İstanbul’da kişi başına 40-50 
lt su kullanımı hesap edilirken 
bugün 300 lt su kullanılıyor. Ne-
reden, nereye…”



13

5. Arap Su Haftası ve 2019 
Trenchless Arabia Konferansı ve 
Sergisi Ürdün’de Gerçekleştiriliyor
5. Arap Su Haftası ve 2019 Trenchless Arabia Konferansı ve Sergisi, Arap Ülkeleri Su İdareleri 
Birliği (ACWUA) tarafından 3-7 Mart 2019 tarihlerinde Ürdün’de gerçekleştiriliyor. 

2009 yılında kurulan ve 18 Arap 
ülkesinden 500’den fazla üye ve 
100’ün üzerinde atık su tesisine 
sahip olan ACWUA tarafından 
düzenlenen konferans kapsa-
mında iyi uygulama örnekleri 
paylaşılarak yeni çözüm öneri-
leri ele alınacak.  

Uluslararası şirketler ve 
üniversitelerin yanı sıra 
Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin, 

Suriye, Irak, Umman, 
Bahreyn, Yemen, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt, 
Tunus, Libya, Cezayir, Fas, 
Moritanya, Sudan, Katar, İran 
ve Türkiye’den bakanlık ve 
belediye temsilcilerinin kilit 
katılımcılar olarak yer alacağı 
etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye 

www.arabwaterweek.com ve 
w w w. t r e n c h l e s s a r a b i a . c o m 
adresleri üzerinden erişim 
sağlayabilirsiniz.

İletişim: Kawthar Al-Zo’ubi
Telefon: +962 6 5161700 
E-mail: kawthar_zoubi@acwua.org 


