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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 yedinci 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 hazırlan-
dığını hatırlatır, keyifli okumalar dileriz. 

Editörden…

KÜNYE

Burcuhan Şener
Uluslararası İşbirliği Koordinatörü

Bu bülten yılda 4 adet yayınlanmak üzere Marmara Belediyeler Birliği Yerel Diplomasi Platformu tarafından hazırlanmıştır.
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Katkı Sağlayanlar

Hediye Karaca (Üsküdar Belediyesi)

Merve Ağca

Özge Sivrikaya

Ramazan Oruç (İSKİ)

Sibel Yanık Aslan (Pendik Belediyesi)

Sayı | 7, 2019



3

Kosova Heyeti’nden MBB’ye Ziyaret
Kosova Belediye Başkanları ve uzmanlardan oluşan Kosova Belediyeler Birliği heyeti 24-25 Ha-
ziran 2019 tarihlerinde atık yönetimi ve enerji verimliliği hakkında bilgi edinmek ve yapılan uy-
gulamaları yerinde görmek üzere Marmara Belediyeler Birliği organizasyonuyla İstanbul’a geldi. 

Alman Uluslararası İşbirliği 
Kurumu (GIZ) tarafından des-
teklenen gezi kapsamında Mar-
mara Belediyeler Birliği (MBB), 
Bağcılar Belediyesi, Küçükçek-
mece Belediyesi ve Pendik Bele-
diyesi ile Özyeğin Üniversitesi, 
İSTAÇ Atık Bertaraf Sahası ve 
belediyelerin atık tesislerine zi-
yarette bulunuldu.

Kosova Heyeti, ilk ziyare-
tini MBB’ye gerçekleştirdi. 
MBB’nin kurumsal yapısı ve fa-
aliyetleri hakkında bilgi veren 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, program süresince Tür-
kiye belediyelerinin Kosova be-
lediyeleri ile atık yönetimi ve 
enerji tasarrufu konularındaki 
deneyimlerini paylaşmaktan 
mutluluk duyacaklarını belirtti. 
Kosova heyeti adına konuşan 
Kosova Belediyeler Birliği Baş-
kanı Agim Veliu ise, misafirper-

verliği ve gezinin planlanma-
sı için yardımlarından dolayı 
MBB Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan’a teşekkür plaketi sundu.  

Heyet ardından Bağcılar Beledi-
ye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı 
makamında ziyaret etti. Konuş-
masında Kosova ile kardeşlik 
bağları olduğu vurgusu yapan 
Çağırıcı “Zaman ve mekan de-

ğişebilir. İnsanların ihtiyaçları 
dünyanın neresinde olursa ol-
sun aynıdır. O yüzden yapılan 
hizmetlerin birbirleriyle kıyas-
lanması adına bu tür bilgi pay-
laşımlarını önemsiyoruz.” dedi. 
Başkanla görüşen heyet, ardın-
dan Bağcılar Belediyesi’ne bağlı 
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayır-
ma Tesisi’ni ziyaret etti. 
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Gezinin öğleden sonraki kıs-
mında, Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Kemal Çebi, 
Kosova heyetini makamında  
ağırladı. Küçükcekmece Bele-
diyesi ve Türkiye’nin ilk yeşil 
sertifikalı kamu binası olan 
Küçükçekmece Belediye bina-
sı hakkında bilgi veren Çebi, 
“Belediye binamız 5 yıllık bir 
bina. Akıllı, yeşil bir bina. Ül-
kemizde bu alanda ödüllü tek 
bina olma özelliğine sahip. 
Kendi enerjisini kendisi üreti-
yor ve izolasyon, ısı yalıtımı, 
ışık kullanımı, enerji üretimi 
ile ilgili ciddi bir altyapıya da-
yanıyor. Bina, çevreye duyarlı-
lığı, doğal kaynakların akıllıca 
kullanımı ve yeşil çatı özellik-
leri ile dikkat çekiyor.” dedi. 
Ardından heyet, belediyenin 
teknik ekibi eşliğinde binayı 
gezdi. 

Gezinin ikinci gününde, Özye-
ğin Üniversitesi’ne bağlı Ener-
ji, Çevre ve Ekonomi Merkezi 
(EÇEM) ziyaret edildi. Merkez-
de uzman araştırmacı olarak 
görev yapan Yüksek Mimar 
Yasemin Somuncu, Özyeğin 

Üniversitesi’nde ‘sıfır enerji’ viz-
yonuyla inşa ettikleri kampüs 
binası hakkında sunum yaptı. 
Somuncu “Toplumda şöyle bir 
algı oluştu, enerji tasarruflu bi-
naların inşası normal binaların 
inşasından daha pahalı olur. Biz 
bunun böyle olmadığını göster-
dik.” dedi. 

Heyet daha sonra İstanbul Çevre 
Koruma ve Atık Maddeleri De-
ğerlendirme Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’a (İSTAÇ) bağlı Kömürcüo-
da Atık Bertaraf Sahası’nı gezdi. 

Gezinin son bölümünde, heyet 
Pendik Belediye Başkanı Ahmet 

Cin’i ziyaret etti. Heyeti ağır-
lamaktan dolayı memnuniyet-
lerini dile getiren Cin, Pendik 
Belediyesi’nin atık yönetimi ile 
ilgili çalışmaları hakkında bilgi 
vererek “Ayda yaklaşık 1.800 
ton ambalaj atığı toplanarak 
ayrıştırılıp geri dönüşüme ka-
zandırılıyor. Bu konuda kar de-
ğil, çevreci bir anlayışla hareket 
ediyoruz.” dedi. Heyetin İstan-
bul gezisi, Pendik Belediyesi’ne 
bağlı Ambalaj Atıkları Toplama 
ve Ayrıştırma Tesisi’ne düzen-
ledikleri ziyaretin ardından son 
erdi. 
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Bandırma Belediyesi ile Kamen 
Belediyesi Kardeş Şehir İlişkilerinin 
20.Yıldönümünde Bir Araya Geldi
Bandırma Belediyesi, kardeş-
lik ilişkilerinin 20. yılı şerefine 
Almanya’nın Kamen Beledi-
yesi’nden gelen heyeti ağırla-
dı. Aralarında Kamen Beledi-
ye Başkanı Elka Kappen’in de 
bulunduğu heyeti karşılayan 
Bandırma Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ozan Onur, “Ban-
dırma Belediyesi olarak dostla-
rıyla, çevresindeki kentlerle ve 
kardeş şehirleri ile olan daya-
nışmaya çok dikkat ediyor, çok 
özen gösteriyor, üzerimize dü-
şeni fazlası ile yapmaya gayret 
ediyoruz.” dedi. 

Haberin tamamına https://www.bandirma.bel.tr/haber/haber-
ler/kardes-sehrimiz-kamenin-yetkilileri-20-yil-serefine-bandir-
maya-geldiler-8342 adresinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Belediyesi Kardeş Şehir 
Erlangen’den Gelen Heyeti Ağırladı
Beşiktaş’ın kardeş kenti Almanya Erlangen şehrindeki Christian Ernst 
Gymnasium Lisesi ile Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi arasında kardeş 
okul ilişkisi kurulması amacıyla Beşiktaş’a gelen Erlangen heyeti, Be-

şiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Aralarında 
Erlangen Belediye Başkan 
Yardımcı Elisabeth Preuß’un 
da bulunduğu heyet, iki şe-
hir arasında sanat, eğitim, 
ekonomi ve ticaret alanında 
yapılabilecek yeni iş birlik-
lerine açık olduklarını belit-
tirler. 

Haberin tamamına http://
www.besiktas.bel.tr/Say-
fa/26254/kardes-beledi -
ye-erlangen-den-ziyaret ad-
resinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.bandirma.bel.tr/haber/haberler/kardes-sehrimiz-kamenin-yetkilileri-20-yil-serefine-bandirmaya-geldiler-8342
http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/26254/kardes-belediye-erlangen-den-ziyaret
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Beşiktaş Belediyesi Afgan Bisikletçileri 
Ağırladı
Afganistan-Türkiye arasındaki 
dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
güçlendirmek ve ticari Lacivert 
Yolu’nu tanıtmak amacıyla Af-
ganistan’dan yola çıkan Afgan 
bisikletçiler Beşiktaş’a ulaştılar. 
Grubu, Beşiktaş Belediye Baş-
kanını temsilen Belediye Meclis 
Üyesi Av. Esra Yenidünya kar-
şıladı. Afganistan İslam Cum-
huriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Zekria Barakzai’nın da katıldığı 
buluşmada Yenidünya, “Afga-
nistan’ı ülkemize Akdeniz ve 
Karadeniz ile bağlayan Lacivert 
Yol sadece bir ticaret yolu değil, 
sevgi ve kardeşlik yolu olarak 
da hatırlanacaktır.” dedi.

Haberin tamamına http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/26281/af-
gan-bisikletciler-besiktas-ta adresinden ulaşabilirsiniz. 

Sarıyer Belediyesi Aachen 
Belediyesi’nden Gelen Heyeti Ağırladı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, kardeş kenti olan Alman-
ya’nın Aachen Belediyesi’nden 
gelen heyeti ağırladı. Alman 
Büyükelçisi Martin Erdmann’ın 
da katıldığı buluşmada, Aachen 
ve Sarıyer Belediyeleri’nin ara-
sındaki bağların güçlendirilme-
si gerektiği vurgulandı. Buluş-
mada Genç, yerel yönetimlerin 
öneminden bahsetti. 

Haberin tamamına http://
www.sariyer.bel.tr/Haber/
kent -kardes l ig inden-dun -
ya-kardesligine-/2101 adresin-
den ulaşabilirsiniz. 

http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/26281/afgan-bisikletciler-besiktas-ta
http://www.sariyer.bel.tr/Haber/kent-kardesliginden-dunya-kardesligine-/2101
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Beyoğlu Belediyesi G’ijduvan 
Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

Beyoğlu Belediyesi ile Özbekis-
tan’ın Buhara şehrindeki G’ijdu-
von Belediyesi arasında sosyal, 
kültür, ekonomi ve teknik alan-
larda işbirliği geliştirme; bilgi 
ve tecrübe paylaşımı yapma ve 
her iki belediyenin vatandaş-
ları arasında dostluğu teşvik 
etme amacıyla 18 Temmuz 2019 

tarihinde “Kardeş Şehir Anlaş-
ması” imzalandı. Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız 
ile G’ijduvon Belediye Başkanı 
Murodjon Anvarovich Umarov 
tarafından imzalanan anlaşma, 
iki belediyenin düzenli olarak 
bir araya gelip fikir alışverişin-
de bulunmalarını ve teknolo-

ji, yerel yönetim, sanat, kültür, 
gençlik ve turizm alanlarında 
işbirliği yapmalarını öngörüyor. 

Haberin tamamına http://be-
yoglu.bel.tr/haber/beyoglu-i-
le-gijduvon-arasinda-kardes-se-
hir-anlasmasi-imzalandi-4943.
html adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://beyoglu.bel.tr/haber/beyoglu-ile-gijduvon-arasinda-kardes-sehir-anlasmasi-imzalandi-4943.html
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Edirne Belediyesi Gdorno Şehri ile 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan, Belarus- Gdorno 
Belediye Başkanı Mechyslau 
Hoi ile iki kent arasındaki eko-
nomik ve kültürel işbirliğini 
artırması hedeflenen Dostluk 
ve İşbirliği Mutabakat An-
laşmasını imzaladı. İki şehir 
arasında kardeş şehir ilişkisi 
kurulması yönündeki ilk adım 

olarak değerlendirilen anlaş-
ma ile ilgili Gürkan, “Bu anlaş-
ma ile her iki kent kardeş şehir 
olmak istediğini belirtmiştir. 
Bu işbirliği her iki ülkenin 
resmi makamlarında onaylan-
dıktan sonra her iki belediye 
de bu dostluğu ve işbirliğini 
sürdürebilmek adına karşılıklı 
olarak gerekli adımları atacak 

ve bu işbirliği için her türlü ça-
bayı gösterecektir.” dedi.

Haberin tamamına http://
www.edirne.bel.tr/edirne-be-
lediyesi-belarus-grodno-seh-
ri-ile-kardes-sehir-olma-yo-
l u n d a / 11 9 11 / a d r e s i n d e n 
ulaşabilirsiniz. 

http://www.edirne.bel.tr/edirne-belediyesi-belarus-grodno-sehri-ile-kardes-sehir-olma-yolunda/11911/
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İSKİ Ürdün ve Filistin’deki Su Kongreleri 
ve Fuarlarında Türkiye’yi Temsil Etti

Su ve atık su yönetimi ile yatırım 
projeleriyle bütün dünyada adın-
dan söz ettiren İSKİ, Afrika ülke-
lerinden Balkanlara, Bosna’dan 
Fizan’a kadar dünyanın geniş 
coğrafyasına bilgi ve tecrübesini 
paylaşıyor. Bu minvalde İSKİ, Ür-
dün’de ve Filistin’de gerçekleşti-
rilen kongre ve fuarlara katılarak 
Türkiye’yi temsil etti.

Arap Ülkeleri Su İdareleri Birliği

Arap Bölgesinde su sektöründe, 
su kıtlığı, zayıf su ve çevre poli-
tikaları sebebiyle oluşan yüksek 
yatırım ihtiyaçları için Arap Ül-
kelerinin uzmanlarını bir araya 
getiren Arap Ülkeleri Su İdarele-
ri Birliği (ACWUA) 2009 yılında 
Amman’da resmi olarak faaliyete 
geçmiştir. Birliğin, 18 Arap ülke-
sinden 100’den fazla su kuruluşu 
üyesi bulunmaktadır. 

ACWUA, Arap Su Bakanlıkla-
rı Konseyi/Arap Birliği Ülkeleri 
(LAS) ve Ürdün Su ve Sulama 
Bakanlığı işbirliğiyle “Su ve Atık 
Su Hizmetlerinde Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Yenilikler” konulu 

5. Arap Su Haftası, Ürdün Ölü-
deniz’de gerçekleştirildi. İSKİ 
yöneticilerinin açılış ve kapanış 
konuşmaları yaptığı konferansta 
“Su ve Atık Su Sektöründe İSKİ 
Deneyiminin Paylaşımı-İSKİ Özel 
Oturumu” kapsamında “Türki-
ye’deki Geçici Koruma Kapsa-
mında Suriyeliler ve Su-Atık Su 
Hizmetleri”, “İstanbul’da Atık Su 
Yönetimi”, “Kazısız Teknoloji Uy-
gulamaları” ile “Bilgi Deneyim 
ve Tecrübe Paylaşımları” konulu 
sunumlar gerçekleştirildi. Etkin-
lik süresince katılımcılar, İSKİ 
standı ve yerli kanal görüntüle-
me robotuna yoğun ilgi gösterdi. 
İSKİ standı, Kuveyt ve Ürdün Su 
Bakanları başta olmak üzere Arap 
dünyasının su ve atık su yönetimi 
ile ilgili bürokrat ve teknokratları 
tarafından ziyaret edildi. 

Filistin Su Sağlayıcıları Birliği

İSKİ, Filistin Su Hizmeti Sağla-
yıcıları Birliği (UPWSP) tarafın-
dan Filistin’in Ramallah kentin-
de gerçekleştirilen 5. Su ve Enerji 
Alanlarında Entegrasyona Doğru 
Konferansı ve Sergisi’ne katılım 

sağlayarak açılış konuşması ve 
İSKİ Özel Oturumunda sunumlar 
gerçekleştirdi. 

İSKİ Özel Oturumunda “İstan-
bul’da İleri Biyolojik Atık Su Arı-
tımı”, “Geri Dönüşüm Suyu Kul-
lanımı ve Çamur Yönetimi”, “Bir 
Kapasite Büyütme Yöntemi ola-
rak Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı”, 
“Su ve Atık Su Yönetiminde İnsan 
Kaynakları Yönetimi”, “İSKİ’de 
Yenilenebilir Enerji Uygulamala-
rı” konulu sunumlar yapıldı.

Fuarda İSKİ standı, UPWSP Ge-
nel Müdürü Ali ODEH, UPWSP 
Yönetim Kurulu Başkanı Mont-
her Shoblag Filistin Enerji ve Do-
ğal Kaynaklar Kurumu (PENRA) 
Başkanı Thafer Mulhem, Filistin 
Yerel Yönetimler Birliği (APLA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdal-
lah Anati, Filistin Su Yönetimi 
Müdürü Adeel Yasin ve Asira/ 
El Şemaliye Belediye Başkanı Ha-
zeem Yaseen’in de aralarında yer 
aldığı birçok katılımcı tarafından 
ziyaret edildi. 
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Kadıköy Belediyesi, Avrupa Irkçılık 
Karşıtı Kentler Ağı’na (ECCAR) Katıldı

Kazak Kadın Gazeteciler Kartal 
Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Kadıköy Belediyesi; ırkçılık, ayrımcılık ve ya-
bancı düşmanlığı ile mücadele etme konusunda 
deneyim paylaşımı sağlamak adına kurulan EC-
CAR’a, ECCAR Yönetim Kurulu’nda bulunan 
delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Kadıköy’ün 
ECCAR’a kabulünün ardından Kadıköy Beledi-
yesi çalışanlarını kutlayan Belediye Başkanı Şer-
dil Dara Odabaşı, “Kadıköy’de yaşayan, kendini 
buralı hisseden herkes Kadıköylüdür. Yerel yö-
netimler olarak bizlerin amacı herkesin kendini 
evinde, güvende ve mutlu hissetmesidir. Bizler 
birbirimizin haklarına, özgürlüklerine saygı du-
yarak ve ancak birbirimizi anlayarak yolumuza 
devam edebiliriz.” dedi. 

Haberin tamamına http://www.kadikoy.bel.
tr/Haberler/kadikoy-belediyesi-avrupa-irkci-
lik-karsiti-kentler-agina-uye-oldu adresinden 
ulaşabilirsiniz

Kazak kadın gazetecilerden oluşan heyet, Kar-
tal Gazeteciler Derneği ve Avrasya Gazeteciler 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kap-
samında Kartal Belediyesi’ni ziyaret etti. Heye-
ti karşılayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, güçlü bir demokrasinin ancak güçlü bir 
basınla inşa edilebileceğini belirtti. Heyet, misa-
firperverliğinden dolayı Yüksel’e teşekkür etti.

Haberin tamamına https://www.kartal.bel.tr/
tr/haberler/Habergoster.aspx?id=18164 adre-
sinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoy-belediyesi-avrupa-irkcilik-karsiti-kentler-agina-uye-oldu
https://www.kartal.bel.tr/tr/haberler/Habergoster.aspx?id=18164
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Krasnodar Şehrinden Gelen Heyet 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni 
Ziyaret Etti

Rusya’nın Krasnodar şehrinden 
yatırım imkanlarını incelemek 
için gelen heyet Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’ni ziyaret etti. Kras-
nodar Belediye Başkan Yardımcısı 
Dimtry Logvinenko’nun da arala-
rında bulunduğu heyeti, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Ve-
kili Yaşar Çakmak kabul etti. Ko-
caeli’ndeki yatırım imkanları ve 

Büyükşehir Belediyesinin sanayi 
kuruluşlarına verdiği desteklerin 
görüşüldüğü ziyarette Çakmak, 
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
olarak yatırımcılara, uluslarara-
sı işbirliklerine, şehrimize değer 
katmak isteyenlerin destekçisiyiz. 
Aynı şekilde ülkemizdeki kuru-
luşlarımızın ve yatırımcılarımı-
zın Rusya’da yapacağı projelerde 

benzer desteklerin ilişkilerimizi 
olumlu biçimde geliştireceğini 
düşünüyoruz.” dedi.

Haberin tamamına https://www.
kocaeli.bel.tr/tr/main/news/
haberler/3/krasnador-heyeti-bu-
yuksehiri-ziyaret-etti/34329 adre-
sinden ulaşabilirsiniz

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/news/haberler/3/krasnador-heyeti-buyuksehiri-ziyaret-etti/34329
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Marmara Bölgesi’nden İki Belediye 
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na 
“Partner Kent” Olarak Kabul Edildi

Tekirdağ Çorlu Belediyesi ile 
Yalova Çiftlikköy Belediyesi, 
Avrupa Konseyi Yerel ve Böl-
gesel Yönetimler Kongresi’nin 
(Congress of Local and Regio-
nal Authorities of the Council 
of Europe) demokratik katılı-
mı yerel düzeyde güçlendirme 
amacıyla organize ettiği ‘Av-

rupa Yerel Demokrasi Hafta-
sı’na (European Local Democ-
racy Week-ELDW) “partner 
kent” olarak kabul edildi. Bu 
yılki teması “Yerel Demokra-
si: Güven İnşa Etmek” olan ve 
yerel demokrasinin güçlendi-
rilip vatandaş katılımının ar-
tırılmasını hedefleyen ELDW 

kapsamında partner beledi-
yeler, yıl boyu toplumun her 
kesiminden bireyin yönetim 
sürecine katılımı deneyimle-
yebilecekleri çeşitli etkinlikler 
düzenleyecekler. Etkinlikler, 
Avrupa Konseyi temsilcileri 
tarafından da takip edilip de-
ğerlendirilecek. 
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Pendik Belediyesi Kardeş Şehir 
Öğrenci Değişim Projesi

Kardeş Şehir Öğrenci Değişim 
Programı çerçevesinde Budapeş-
te’nin Kispest Belediyesi’nden 
gelen Macar öğrenciler, Pendikli 
yaşıtlarıyla zaman geçirip İstan-
bul’u ve Türkiye’yi tanıyor. Bu 
yıl 9.su gerçekleşen program, 
sportif ve kültürel ekinliklerle iki 
ülke gençlerini birbiriyle kaynaş-
tırdı.

21 Haziran 2019’da 3 öğretmen 
eşliğinde İstanbul’a gelen 15 Ma-
car öğrenci, 9 günlük program 
kapsamında Pendik Belediyesi 
tarafından misafir edildi. Türk 
öğrencilerle birlikte paintball, 
voleybol ve basketbol oynayıp 
sahilde pedal çeviren ve Pendik 
ile İstanbul’u gezen öğrenciler, 
keyifli zaman geçirirken birbirle-
rini de tanıma fırsatı buldu.

Türk Gecesiyle Eğlendiler

Macar öğrencilere Türk kültü-
rünü tanıtmak üzere Atatürk 
Kültür Merkezi’nde de bir gece 
düzenlendi. Geceye katılan Pen-
dik Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Atakan Yüce, 2009 yılında Pen-
dik Belediyesi’nin Macaristan 
Budapeşte’nin Kispest Belediye-
si ile kardeş şehir olduğunu ve 
2011 yılında da Öğrenci Değişim 
Programının başlatıldığını hatır-
lattı. Yüce, bu yıl 9.su düzenlenen 
öğrenci değişim programının iki 
kardeş şehir öğrencileri arasında 
diyalog ve işbirliğini sürekli hale 
getirmesini temenni etti.

İki ülke gençlerinin gösterileriyle 
renklenen geceye katılanlar ara-
sında Pendik Belediyesi’nin Mes-
lek Seçiminde Gençlik Politikala-

rı Projesinin ikinci toplantısı için 
Ağrı, Bursa ve İstanbul’dan gelen 
52 genç de vardı. Eylül ayında 
toplanacak Ulusal Zirvenin ha-
zırlıkları için Pendik’te bulunan 
gençler, Kültür Gecesi’ne de eşlik 
etti.

Program dâhilinde her yıl Pen-
dik genelindeki ortaöğretim ku-
rumlarında öğrenim görmekte 
olan başarılı öğrenciler de Ma-
caristan-Kispest’e giderek hem 
Macar öğrencilerle hem de diğer 
Balkan ülkelerinden gelen öğren-
cilerle tanışma, sosyal ve sportif 
beceriler konusunda deneyimle-
rini paylaşma ve kültür alışveri-
şinde bulunma imkanı buluyor. 
Bu yıl 15 öğrenci ve 4 öğretmen-
den oluşan Türk heyeti de 12-21 
Temmuz 2019 tarihleri arasında 
Kispest’e gidecek.
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Süleymanpaşa Belediyesi Tarafından 
17. Macar Günleri Etkinliği Düzenledi

Tekirdağ iline bağlı Süleyman-
paşa ilçesinin organize ettiği 
55. Tekirdağ Uluslararası Ki-
raz Festivali kapsamında 17. 
Macar Günleri etkinliği düzen-
lendi. Tekirdağ’ın Türk-Macar 
dostluğundaki öneminin vur-
gulandığı etkinlikte konuşan 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, “Ya-
kın zamanda 11 ilçe belediye 
başkanımızla birlikte Maca-
ristan’a giderek kardeş şehir-
lerimizi ziyaret edeceğiz. Te-

kirdağ Büyükşehir Belediyesi 
olarak, tarihi dokuları canlan-
dırmak üzere hayata geçirdi-
ğimiz 2 önemli projemiz var. 
Bunlar; Miras Atölyesi 1 ve 
Miras Atölyesi 2 projelerimiz. 
Bu projelerimiz kapsamında 
restorasyonunu tamamladığı-
mız Prens II. Ferenc Rakoczi 
generallerinden Kont Mihaly 
Csaky’nin evini Türk-Macar 
Kültür Evi olarak Türk-Ma-
car Dostluk Derneği’ne teslim 
edeceğiz. Bunun yanı sıra Te-

kirdağ Büyükşehir Belediyesi, 
Macaristan Büyükelçiliği ve 
Türk Macar Dostluk Derneği 
arasında İyi Niyet Bildirgesi 
imzalayacağız. Yapacağımız 
hamlelerle Türk-Macar dost-
luğunun pekişmesi ve daha 
da gelişmesini sağlayacağız.” 
dedi. 

Haberin tamamına  http://
w w w. t e k i r d a g . b e l . t r / h a -
ber/26945#haber  adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

http://www.tekirdag.bel.tr/haber/26945#haber
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Üsküdar Belediyesi Horizon 2020 
Toplum İçin Şehirler Projesi 

Üsküdar Belediyesi, Ufuk 2020 
programı kapsamında “Akıllı, 
Yeşil ve Entegre Ulaşım” başlığı 
altında Cities-4-People Projesi-
ni, proje ortağı olarak yürütüyor. 
Proje, üçüncü yılını 2020 yılı Ma-
yıs ayında tamamlayarak sona 
erecek. Projenin amacı, vatanda-
şın ulaşım ve hareketlilik konu-
larında yaşadığı zorlukları öğren-
mek ve birlikte çözüm üretmek. 

Proje kapsamında vatandaşın, 
uzmanların, akademisyenlerin ve 
sivil toplum temsilcilerinin katılı-
mıyla; 14 adet çalıştay, tüm vatan-
daşlara hitap eden 2 adet online 
anket ve 1 adet online oylama, 
uzmanlarla gerçekleştirilen 2 adet 
anket ve birçok röportaj düzen-
lendi. Bu çalışmaların yanı sıra 
proje tanıtımı için geniş katılımlı 
bir program, 4 hafta süreli çadır 

etkinliği ve vatandaşla yüz yüze 
görüşme etkinlikleri düzenlendi. 

Proje konsorsiyum toplantıları her 
6 ayda bir, farklı bir ortak şehirde 
gerçekleşiyor. Sıradaki konsorsi-
yum toplantısı ise Kasım ayında 
Üsküdar’da gerçekleşecek. Şu an 
Üsküdar’da hareketliliğe destek 
sağlayıcı üç farklı pilot çalışma 
yürütülüyor. Bu çalışmalardan bir 
tanesi geliştirilerek farklı bir pilot 
alanda yaygınlaştırılacak. 

Cities-4-People Projesi Nedir?

Cities-4-People Projesi beş adet 
Avrupa şehrinde/ilçesinde uy-
gulanıyor. Proje kapsamındaki 
şehirler şu şekilde: Oxford/Birle-
şik Krallık, Hamburg/Almanya, 
Üsküdar/Türkiye, Budapeşte/
Macaristan ve Trikala/Yunanis-
tan. Proje belirtilen beş şehirde 
uygulanırken, her şehirden bir 
araştırma kurumu veya üniver-
site uygulamalara destek oluyor. 
Böylece proje konsorsiyumunda 
Danimarka, Birleşik Krallık, Ma-
caristan, Almanya, Yunanistan, 
Türkiye, Belçika ve Hollanda’dan 
araştırma merkezleri, üniversi-
teler ve kamu kurumları olmak 
üzere toplamda 13 kurum yer alı-
yor. Türkiye’yi temsilen Üsküdar 
Belediyesi ve İstanbul Üniversite-
si proje dahilinde birlikte çalışma 
yürütüyor.  

Projenin tüm faaliyetleri eş za-
manlı olarak 5 pilot bölgede aynı 
yöntemle uygulanıyor. Böylece 
proje raporları ortak rapor hâlinde 
yayınlanıyor. Proje ile ilgili detaylı 
bilgiye www.cities4people.eu ad-
resi üzerinden erişebilirsiniz. 

https://cities4people.eu/
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Türkiye 2.VNR Raporunu Yayınlandı

Türkiye, 15 Temmuz 2019’da 2. 
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme 
Raporu’nu (Voluntary National 
Review-VNR) Birleşmiş Millet-
ler Yüksek Düzenli Siyasi Foru-
mu’nda (United Nations High 
Level Political Forum on Susta-
iable Development) sundu. Ra-
por, Türkiye’nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni gerçek-

leştirmesi yönünde kaydettiği 
ilerlemeleri ve ulusal günde-
min Küresel Hedeflere ne de-
rece bütünleşebildiğine dair bir 
değerlendirme sunuyor. 

Rapora https://www.undp.
org/content/dam/turkey/
U N D P - T R - V N R - 2 0 1 9 - R E -
PORT.pdf üzerinden erişebi-
lirsiniz.

Haberin tamamına http://

www.tr.undp.org/content/

t u r k e y / t r / h o m e / p r e s s -

center/ar t i c l es/2019/07/

tuerk iye - -kuerese l -hedef -

ler-yolundaki-ilerlemesini-o-

ezetleyen-ra.html  adresinden 

ulaşabilirsiniz.

https://www.undp.org/content/dam/turkey/UNDP-TR-VNR-2019-REPORT.pdf
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2019/07/tuerkiye--kueresel-hedefler-yolundaki-ilerlemesini-oezetleyen-ra.html
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NETWORKING
Uluslararası Sürdürülebilir Kentler 
Birliği  (Local Governments for 
Sustainability-ICLEI)

ICLEI, 1750’den fazla yerel ve bölgesel hükü-
metin dahil olduğu ve sürdürülebilir kentsel 
gelişme ideallerine bağlı küresel bir ağdır. 
100’den fazla ülkede aktif olan ICLEI; sürdü-
rülebilirlik politikalarını etkilemeyi hedefle-
yip düşük emisyonlu, doğa odaklı, adil, daya-
nıklı ve döngüsel gelişmeye teşvik etmektedir.

ICLEI’nin özel amaçları aşağıdaki gibidir: 

• Sürdürülebilirliği kentsel gelişimin tamam-
layıcı bir parçası olarak görüp kent alanları-
nın pratik ve bütünleşmiş çözümler yoluyla 
sistemli olarak değişimine katkı sunma

• Kentlerin ve bölgelerin hızlı kentleşmeden 
iklim değişikliğine kadar karşılaşabileceği 
çeşitli sorunları önceden tahmin edip bun-
lara uygun tepki geliştirmelerine yardım 
etme

• Üyeler ve uzmanlar arasında karşılıklı bilgi 
paylaşımı yapabilmelerine olanak sağlayan 
bir platform yaratıp sürdürülebilir kentsel 
gelişim için birlikte çalışmalarını teşvik etme

• En güncel bilgi ve çözümleri yerele getirme

• Kent-kent, kent-bölge, yerel-küresel, ye-
rel-ulusal arasında bağlantı kurulmasını teş-
vik etme

• Kamu kurumlarını, uluslararası kuruluşları, 
akademik ve finansal kurumları, sivil top-
lum kuruluşlarını ve özel sektörü bir araya 
getirip sürdürülebilir kentsel gelişim için her 
seviyede yapılacak olan eylemleri güçlendir-
me

Neden ICLEI’ye Üye Olunabilir?

ICLEI’ye üyeliğin yerel ve bölgesel yönetimleri 
faydaları aşağıdaki gibidir:

• ICLEI, 1750’den fazla yerel ve bölgesel hü-
kümet ile teknik uzman ve özel sektör ku-
ruluşları gibi ICLEI’nin bağlantılı olduğu 
çeşitli aktörlerle bağlantı kurma imkanı sağ-
lar. Bu bağlantılar sayesinde, ICLEI üyeleri 
güncel ve yenilikçi fikirlere erişip ICLEI uz-
manlarından küresel sürdürülebilirlik poli-
tikalarından teknik çözümlere kadar çeşitli 
konular hakkında bilgi alabilir.
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NETWORKING
• ICLEI, üyelerin liderlik kapasitelerini ulus-

lararası camiada sunabilmeleri için fırsat 
yaratır. ICLEI’ye üye olan yerel yönetimler 
yönetim organları için oy verebilir ve o or-
ganlara katılabilir. Ayrıca ICLEI’nin düzen-
lediği aktivitelere katılarak diğer kentlere rol 
model olup bu etkinliklerde küresel kentsel 
gelişim konusundaki çalışmaları sergileyebi-
lirler.

• Üyeler, diğer üyelerle konferanslar, atölye-
ler, web seminerleri ve online platformlar 
yoluyla yakın ilişki kurabilir.

• Üyeler, çeşitli hibe fırsatlarından ve gezi fon-
larından yararlanabilir.

• Üyeler, küresel bülten ve CityTalk Blog gibi 
ICLEI’nin küresel iletişim kanallarında ken-
di iyi uygulama örneklerini sergileyebilir ve 
küresel forumlarda temsil edilebilir.

• ICLEI’ye üyelik tüm yerel ve bölgesel hükü-
metler ile yerel yönetim birliklerine açıktır. 
Üye olma ve üyeliğin devamı için yıllık üye-
lik aidatı verilmesi gerekmektedir. Üyelik ai-
datı, üye olacak kurumun türüne, yerel veya 
bölgesel yönetim ise o bölgenin nüfusuna ve 
ülkenin milli gelirine göre değişmektedir. 

Üyelik ücretleri ile ilgili detaylı bilgiye http://
old.iclei.org/fileadmin/user_upload/IC-
LEI_WS/Documents/Rates_and_fees/ICLEI_
European_Secretariat_-_Fee_Structure.pdf 
üzerinden erişebilirsiniz. 

ICLEI’ye üye olabilmek için https://www.ic-
lei.org/en/join.html üzerinden formu doldu-
rup iclei@iclei.org adresine e-mail gönderebi-
lirsiniz. 

Üyelik ile ilgili detaylı bilgi için Eva Madei-
ra’ya ( iclei@iclei.org ) e-mail atabilirsiniz. 

ICLEI ile ilgili detaylı bilgiye https://www.ic-
lei.org/ üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

ICLEI ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal 
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Twitter: @ICLEI

Facebook: ICLEIworld

Linkedin: ICLEI

İletişim:

ICLEI Sekretaryası

Tel: + 49-228/97 62 99-00

E-mail:

Üyelik  membership@iclei.org

İletişim media@iclei.org 

İklim climate.center@iclei.org 

Etkinlikler capacity.center@iclei.org

Genel iclei.ws@iclei.org 

http://old.iclei.org/fileadmin/user_upload/ICLEI_WS/Documents/Rates_and_fees/ICLEI_European_Secretariat_-_Fee_Structure.pdf
https://www.iclei.org/en/join.html
https://www.iclei.org/
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AJANDA
2019 Avrupa Yerel Demokrasi 
Haftası’na Kayıtlar Başladı 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresi (Congress of Local and 
Regional Authorities of the Council of 
Europe) tarafından demokratik katılımı 
yerel düzeyde güçlendirme amacıyla or-
ganize edilen Avrupa Yerel Demokrasi 
Haftası’na (European Local Democracy 
Week-ELDW) kayıtlar başladı. 

Bu yılki teması “Yerel Demokrasi: Güven İnşa 
Etmek” olan etkinlik kapsamında, yerel ve böl-
gesel otoritelerden ELDW temalarına uygun yıl 
boyu sürecek çeşitli aktivitelerin organize etme-
si bekleniyor. 

Belediyeler ELDW’ye kayıt yaptırabiliyor. Ka-
yıt ile ilgili detaylı bilgiye şu link üzerinden 
erişebilirsiniz: http://www.congress-eldw.eu/
en/page/121-how-to-take-part-in-eldw-.html

ELDW’ye katılan yerel otoriteler, ELDW sonra-
sı “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partneri” 
unvanı alabilirler. Bu unvanı alabilmek için aşa-
ğıdaki kriterlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor:

• Belirli miktardaki bütçeyi vatandaşların katı-
lımı için ayırmak

• Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi tarafından belirlenen ELDW gör-
sel kimliğini kullanarak ELDW promosyon 
kampanyası yürütmek 

• Belirlenen tema ile ilişkili belirli sayıda akti-
vite yapmak

• Pan-Avrupa boyutlu bir etkinlik düzenlemek 
(Bir Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-

timler Kongresi temsilcisi bu ana etkinliğe da-
vet edilebilir.)

• Farklı vatandaş gruplarına ulaşarak etkinlikle-
rin sosyal kapsamını genişletmek

• Gençlerin ve gençlik organizasyonlarının katılı-
mını teşvik etmek

• Sürdürülebilir girişimler yürütmek

• Yenilikçi aktivite ve projeler yürütmek

ELDW ile ilgili detaylı bilgiye http://www.cong-
ress-eldw.eu/en/ üzerinden erişim sağlayabilir-
siniz. 2019 ELDW’ye http://sedl.alnetis.fr/en/
inscription.html üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

İletişim:

Dmitri Marchenkov (ELDW Proje Müdürü)

Léa Palau (Proje Koordinatörü)

E-mail: democracy.week@coe.int

Tel: +33 (0) 88 41 32 23 

ELDW ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal 
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Twitter: Democracy_week

Facebook: European Local Democracy Week

http://www.congress-eldw.eu/en/page/121-how-to-take-part-in-eldw-.html
http://www.congress-eldw.eu/en/
http://sedl.alnetis.fr/en/inscription.html
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Marmara Urban Forum 1-3 Ekim’de 
İstanbul’da Düzenlenecek
Marmara Belediyeler Birliği tarafından, 
1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kong-
re Merkezi’nde Marmara Uluslararası 
Kent Forumu / Marmara Urban Forum 
(MARUF) düzenleniyor.

İlki 2019 yılında olmak üzere iki yılda bir, uluslara-
rası düzeyde yapılması planlanan MARUF; şehir-
lerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli 
rol oynayan kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili 
diğer paydaşları bir araya getirerek 3000’den fazla 
katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına 
zemin oluşturmayı amaçlıyor. 

“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla planlanan 
MARUF’ta, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda kentsel hizmetler ve kent yöneti-
mi konusunda farklı yaklaşımlar 200’ün üzerinde 
konuşmacı tarafından 12 temada ele alınacak: 

• Çevre ve İklim Değişikliği 

• Dayanıklılık

• Göç 

• Ulaşım ve Hareketlilik

• Kamusal Mekan 

• Kent Ağları

• Kentsel Altyapı 

• Konut ve Yapılı Çevre

• Sosyal Kapsayıcılık 

• Şehir Teknolojileri ve İnovasyon

• Yerel Kalkınma

• Yönetişim

AJANDA

Hedefler

• Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların haya-
tında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, 
ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla 
birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dü-
zeylerde dayanışma ve işbirliği içinde incelemek,

• Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareket-
lilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin 
rolünü güçlendirmek,

• Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir 
kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilme-
sini sağlamak,

• Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyası-
nın oluşumuna katkıda bulunmak,

• Kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağ-
lamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını destek-
lemek.

Etkinlik ve katılımla ilgili detaylı bilgiye https://
marmaraurbanforum.org/ adresi üzerinden erişim 
sağlayabilirsiniz. Kaydınızı https://marmaraurban-
forum.org/register üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 

MARUF ile ilgili son gelişmeleri aşağıdaki sosyal 
medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Twitter: MarmaraUrban

Facebook: MarmaraUrban

Instagram: marmaraurban

https://marmaraurbanforum.org/
https://marmaraurbanforum.org/register



