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ÖNSÖZ



Değerli Üyelerimiz,

19 Nisan 2016 tarihinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nde teşkilatımızın 2016-2019 dönem 
başkanlığına üyelerimizin teveccühü ile seçildim. Geçen üç yıl boyunca gerek 
MEWA Bölgesi’nde gerekse küresel anlamda yerel yönetimlerin değerlerini ve 
amaçlarını korumak üzere çok sayıda faaliyete dâhil olduk. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Gaziantep’i tarihi ve kültürel 
mirası ve çağdaş çalışmaları ile dünyada örnek olarak gösterilen sürdürülebilir 
gelişmişlik düzeyinde yaşam kalitesi yüksek bir şehir yapmak vizyonuyla ça-
lışmalarımızı yürütmekteyiz. MEWA Bölgesi’nin birçok özelliğini bünyesinde 
barındıran ve bu yönüyle bölgesel temsil gücü yüksek bir şehir olan Gaziantep 
için arzu ettiğimiz yaşam kalitesi yüksek bir şehir idealine, tüm MEWA böl-
gesi şehirlerinde de ulaşılması doğrultusunda raporlama dönemi içerisinde 
pek çok çalışmaya imza attık. Hem göç alan hem de göç veren bir coğrafyada 
belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için ortaklıkların kurul-
masına vesile olduk. Üyelerimizin iyi uygulama örnekleri ile bölgemizdeki ça-
lışmaların ilerletilmesi noktasında önemli bir platform sağladık. 

Daha sistematik çalışmak ve bölgemizin ihtiyaçlarına cevap vermek ama-
cıyla UCLG-MEWA Stratejik Planı 2018-2020’yi hazırladık. Bunun yanı sıra 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi konusunda bölgede 
liderlik rolünü üstlenmeye çalıştık. Teşkilatımızın geçmiş dönemdeki tecrü-
belerinden hareketle, küresel kalkınma gündemlerinin MEWA şehirlerinde 
uygulanması adına önemli gayretlerde bulunduk. Uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliğimizi artırdık ve üyelerimiz ile olan ilişkilerimizi pekiştirdik. Pek çok 
konuda referans alabileceğimiz deklarasyonları da süreç içerisinde kaleme 
aldık. Bölgemizde yeni bir kavram olan aracı şehirlerin harekete geçirilmesi 
için UCLG-MEWA Aracı Şehirler Deklarasyonu’nu hazırladık. Bir diğer me-
tin ise yerelde eşitliğin sağlanmasına yönelik olan UCLG-MEWA Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilme-
si Taahhüdü idi. Teşkilatımızın yeni bir döneme girdiği bu dönemde gerek 
UCLG Dünya Teşkilatı, gerekse bölge teşkilatımız UCLG-MEWA’nın farklı yö-
netim kademelerinde görev almaya devam edeceğim. Başkanlık dönemim 
boyunca bölgemizdeki şehirler için benimle birlikte emek harcayan UC-
LG-MEWA Sekretaryasına ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yönetilebilen bir değişim iyi bir geleceği size sunabilir. Gelin değişimi 
UCLG-MEWA ile birlikte yönetelim. Bu düşüncelerle, 3 yıllık faaliyet raporu-
muzu siz değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın dikkatine ve istifadesine sun-
maktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, iyi okumalar diliyorum. 

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı

2016-2019 Dönem Başkanı



SUNUŞ



Değerli Yerel Yönetim Dostları,

19 Nisan 2016 yılında Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz UCLG-MEWA Kong-
resi’nin ardından üç yılı geride bıraktık. Teşkilatımızın 2016-2019 Dönem 
Başkanlığını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin bu 
dönem içerisinde yürüttü. Bu üç yıllık süre zarfında başta bölgemiz olmak 
üzere tüm dünyada yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına birçok önemli 
girişimde bulunduk. Bu minvalde; 19 Nisan 2016 tarihli Gaziantep’te gerçek-
leştirdiğimiz UCLG-MEWA Kongresi ile 9 Temmuz 2019 tarihli Amman’da ger-
çekleştirdiğimiz UCLG-MEWA Kongresi arasındaki dönemi kapsayan faaliyet 
raporumuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız. 

Raporlama dönemi içerisinde üyelik tabanımızı güçlendirmek, bölge teşkilat-
ları ve üyelerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attık. 
Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde farklı işbirlikleri kurduk. 
UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı, HABITAT III süreci, BM Yerel Yö-
netimler Danışma Kurulu Toplantısı (UNACLA), BM Üst Düzey Siyasi Forumu 
ve BM Kamu Hizmetleri Forumu gibi pek çok etkinliğe katkı ve katılım sağladık. 
Bu tür platformlarda üyelerimizin katılımını teşvik ettik. Yerel ve bölgesel poli-
tikaların oluşumunda aktif rol oynamak üzere politika yapıcı mekanizmalarda 
daha görünür olmaya gayret ettik. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen Kalkınma Politika Forumu toplantılarında etkin bir şekilde 
yer almayı sürdürdük, bu forumlar kapsamında çeşitli oturumlar düzenledik.. 
Arap Kentler Teşkilatı, Asya Belediye Başkanları Forumu, Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi pek çok bölgesel ortağımızla bir 
araya gelerek yerel yönetimlerimizi daha ileriye taşıma konusunda çalışmalar 
gerçekleştirdik. 

Bunun yanı sıra başta göç ve mültecilik olmak üzere bölgemizin öncelikleri 
doğrultusunda farklı paydaşlarla bir araya gelip, sorunlara ortak çözüm üret-
mek amacıyla uluslararası çok sayıda toplantıda sonuç raporlarına yansıyacak 
şekilde katkılarda bulunduk. 

Raporlama dönemi içerisinde ayrıca teşkilatımızın yönetim organları toplan-
tılarını da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi sizlere bildirmekten mem-
nuniyet duymaktayız. Bunun yanı sıra komitelerimiz de belirtilen süreç içe-
risinde oldukça önemli ilerlemeler kaydettiler. Her bir komitemiz sistematik 
bir çalışma modeli benimsemek üzere politika belgelerini hazırladılar. Öte 
yandan kurumsal görünürlüğümüzü artırmak üzere basın-yayın çalışmaları-
mıza da hız kazandırdığımız, bölgemizdeki yerel yönetimlerle ilgili bilgi kay-
nağı olma vizyonumuz doğrultusunda verimli bir süreç geçirdik. UCLG-MEWA 
2016-2019 faaliyet raporumuz ile birlikte de sizleri bu sürece tanıklık etmeye 
davet ediyoruz. 

Mehmet DUMAN 

Genel Sekreter
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Bu bölümde; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) ku-
ruluşu ve tanıtımına yönelik, dünya ve bölge ölçeğinde 
nasıl bir konuma sahip olduğu, amacı ve görevlerinin ne-
ler olduğu, misyonu ve vizyonunun ne olduğu konuların-
da ve teşkilat yapısı hakkında genel bilgiler verilmektedir.
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A- UCLG-MEWA’NIN KURULUŞU (TARİHÇE)
Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME); mer-
kezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan “Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’ne (IULA)” bağlı, özerk 
bir bölge teşkilatı olarak 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun’a 
istinaden Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 11.09.1987 tarih ve 87/12105 sayılı kararıyla, anılan ta-
rihte İstanbul’da kurulmuştur. Ancak, Lahey’de bulunan ve 1913 yılında kurulmuş bulunan Uluslararası 
Yerel Yönetimler Birliği (IULA) ile 1957 yılında kurulmuş bulunan Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu 
(UTO/FMCU) aralarına 1985 yılında kurulmuş bulunan Dünya Metropoller Birliği’ni de (METROPOLİS) 
dahil ederek 05 Mayıs 2004 tarihinde Fransa’nın Paris kentinde ortak olarak gerçekleştirdikleri kongrede 
birleşme kararı almışlar, isimlerini “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) şeklinde değiştirmişler 
ve merkezlerini de İspanya’nın Barselona kentine taşımışlardır. İstanbul’da kurulu bulunan ve faaliyetlerini 
“Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) ismiyle 
sürdüren bölge teşkilatı da yeni oluşturulan UCLG Dünya Teşkilatı’na paralel olarak 05 Mayıs 2004 tari-
hinde kongresini Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirmiş, UCLG Dünya Teşkilatı’na bağlanma ve ismini 
“Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)” şek-
linde değiştirme kararı almıştır. Bu nedenle ismi değişen Bölge Teşkilatı; 05 Mayıs 2004 tarihinden bu 
yana, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı’nın (IULA-EMME) 
devamı olarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA)” ismiyle ve özerk yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
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B- UCLG-MEWA  
NASIL BİR KURULUŞTUR
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); Dünya 
Teşkilatı’na (UCLG) paralel olarak:

 » Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin 21. Maddesinde belirtilen halk ira-
desinin yönetim yetkisinin temeli olduğunu,

 » Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı ilkelerini,

 » Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (UTO/
FMCU) tarafından 1957 yılında kabul edilen Bir-
leşmiş Kentler Şartı’nı,

 » Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) ta-
rafından 1985 yılında kabul edilen, 1993 yılında 
güncellenen ve 1994 yılında UTO/FMCU tarafın-
dan da onaylanarak kabul edilen Dünya Yerel Yö-
netim Bildirgesi’ni,

 » İstanbul’da 1996 yılında kabul edilen Dünya 
Kentler ve Yerel Yönetimler Kurultayı Sonuç Bil-
dirgesi’ni,

 » Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Gündemi, Yeni 
Binyılda Kentler ve Yerel Yönetimler Bildirgesi’ni, 
Gündem 21 ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi Politik Bildirgesi’ni, BM Binyıl Bildirge-
si ile Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni göz önünde bulundurarak, 
belirlenen amaçlar doğrultusunda kendisine ve-
rilen görevleri yerine getirerek dünyada ve UC-
LG-MEWA Bölgesi’nde bulunan ülkelerde güçlü, 
etkili ve demokratik yerel yönetimi hayata geçir-
mek üzere faaliyette bulunan ve kâr amacı güt-
meyen uluslararası bir kuruluştur. 

1- Amaçlar
UCLG-MEWA Bölgesinde, yerel demokrasiyi geliş-
tirmek, güçlü ve etkili bir demokratik yerel yönetimi 
hayata geçirmek için seçilen amaçlar;

a- Üyeler arasında işbirliğini teşvik etmek,

b- Başta Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları 
olmak üzere, uluslararası toplulukta yerel yö-
netimlerin güçlü politik temsilini güvenceye 
almak,

c- Bölgede ve dünya ölçeğinde, yerel yönetimler 
ve onların ulusal birliklerinin kurulması ve güç-
lendirilmesini desteklemek amacıyla bilgi, bil-
gilendirme eğitim, bilgi paylaşımı ve kapasite 
geliştirme kaynağı olmak,

d- İyi yönetişim, sürdürülebilirlik ve toplumsal 
kapsama ilkelerine dayanarak toplum için eko-
nomik, sosyal kültürel, mesleki gelişim ve çev-
resel kalkınmayı sağlamak ve yönetişimin yerel 
alanlardaki farklılıklarının birleşimini ve işlev-
selliğini yansıtan güçlü bir demokratik kuruluş 
olmak,

e- Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, ay-
rımcılığın tüm biçimlerine karşı mücadele et-
mek,

f- Yerel yönetimler ve onların kurduğu birlikler 
arasında desantralize ve uluslararası işbirliğini 
teşvik etmek,

g- Halklar arasında dostluk ve karşılıklı öğrenmeyi 
sağlayıcı araçlar olarak kardeş şehir uygulama-
larını ve ortaklıkları hayata geçirmek,

h- Yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin güç-
lendirilmesine yönelik olarak Dünya Teşkilatı’nın 
misyonu, değerleri ve amaçları çerçevesinde 
politikalar oluşturmak. Oluşturulan politikaları 
uygulamak için uygun araçları seçmek.
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2- Görevler
Bu amaçlar doğrultusunda UCLG-MEWA; dünyada 
ve bölgesinde yerel demokrasinin gelişmesini sağla-
mak, güçlü, etkili ve demokratik yerel yönetimi oluş-
turmak için aşağıda sıralanan, uygun olan gerekli 
görev ve girişimleri yerine getirir;

i- Uluslararası alanda lobicilik ve savunuculuk 
faaliyetlerine katılarak, yerel yönetimlerin söz-
cülüğünü yapar. Yerel yönetimlerin uluslararası 
düzeydeki statüsünün ve rolünün arttırılmasın-
da ve uluslararası siyasal kararların oluşumun-
da etkili olur.

j- Yerel yönetimler için önem taşıyan konularda 
duruş ve politikalar geliştirir. Geliştirilen politi-
kaların hayata geçmesi için, Birleşmiş Milletler 
(BM) ve bağlı kuruluşlar ile diğer ilgili ulusla-
rarası kuruluşlar ve uluslararası topluluklarla 
işbirliği yapar.

k- Yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri ara-
sında desantralize işbirliği veyahut kalkınma 
projeleri aracılığıyla, uluslararası işbirliği ve gi-
rişimlerde bulunarak eylem programları gelişti-
rir, bu projeleri destekleyecek fon arayışı içinde 
olarak mali imkânlar yaratır. 
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l- Yerel yönetimler ile bunların birliklerinin ka-
pasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
amacıyla, aralarındaki etkileşim ve ortaklıkları 
artırmak için uluslararası bir platform oluşturur. 

m- Yerel yönetim üyeleri arasında güçlü ağlar ku-
rulmasını destekleyerek, hizmetleri ve küresel 
ürünleri geliştirip, onlara olan ihtiyaç ve talep-
leri karşılayarak, uluslararası dayanışma ve tek-
nik bilgi değişimi alanlarında dünya ölçeğinde 
ana bilgi kaynağı olur.

n- Dünyadaki yerel yönetimin mevcut durumuna 
ve gelişmesine yönelik olarak, yayın, seminer 
ve yeni bilgi teknolojileri aracılığıyla, üyeler 
arasında bilgiyi yayar.

o- Bölge Teşkilatı’nın politik etkinliğinin, tanınır-
lığının arttırılması ve mali özerkliğinin güçlen-
dirilmesi amacıyla kongreler, başka benzeri et-
kinlikler ve faaliyetler düzenleyerek üye sayısını 
arttırmaya çalışır.
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C- UCLG-MEWA’NIN MİSYONU
Yerel Yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaç-
larını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ve bölge ölçeğinde birleşik sesi ve 
sözcüsü olmaktır.
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D- UCLG-MEWA’NIN VİZYONU
Yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü güçlendirme; kalkınma lehinde yerel eylemleri harekete geçirme, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin, ulusal birliklerin verimini ve gücünü yükseltme; yerel yönetişimin yararı 
için yenilikleri desteklemektir. 
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E- ÜYELİK

1- UCLG-MEWA’da Üyelik Kategorileri
UCLG-MEWA üyelikleri şu kategorilerden oluşur; Yerel Yönetim Üyeleri, Ülke temsilcilikleri, Uluslararası 
kuruluşların üyeliği, Bağlı üyeler ve Onursal üyeler.

2- UCLG-MEWA’ya Kimler Üye Olabilir
UCLG-MEWA’ya genel bir ifade ile tüzel kişiliği olan kurum ve kuruluşlar üye olabilmekte ancak, gerçek 
kişilere de üyelik yolu açıktır.Buna göre, UCLG-MEWA’ya; yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, sivil 
toplum kuruluşları (STK), eğitim merkezleri, akademik kurumlar, araştırmacılar, bakanlıklar ve bağlı ku-
ruluşları, devlet ajansları, uluslararası kuruluşlar, vakıflar ve şirketler üye olabilmektedir. Başta da ifade 
edildiği gibi UCLG-MEWA’ya bireysel üye de olunabilmektedir.UCLG-MEWA’ya üyelik konusunda detaylı 
bilgi için (www.uclg-mewa.org) resmi sayfamızdan alabilirsiniz.
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F- UCLG-MEWA BÖLGESİ VE 
MERKEZİ

1- UCLG-MEWA’nın Coğrafi Bölgesi
Merkezi İspanya’nın Barselona kentinde bulunan 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşki-
latı (UCLG); dünya ölçeğinde yerel demokrasinin ve 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik olarak 
yüz yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren, dünya ye-
rel yönetimlerinin Birleşmiş Milletleri sayılabilecek 
bir teşkilattır. UCLG’nin; dünyada dokuz bölge teş-
kilatı ve 150 ülkede yerel yönetimlerden ve onların 
birliklerinden oluşan binlerce üyesi bulunmaktadır.

Bu Bölgeler alfabetik sıraya göre (Türkçe);

a- Afrika Bölge Teşkilatı (UCLGA),

b- Asya Pasifik Bölge Teşkilatı (UCLG-ASPAC),

c- Avrasya Bölge Teşkilatı (UCLG-EURASIA),

d- Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi 
(CEMR),

e- Bölgeler Forumu (UCLG Regions)

f- Dünya Metropoller Birliği (METROPOLIS),

g- Kuzey Amerika Bölge Teşkilatı (NORAM),

h- Latin Amerika Yerel Yönetimler Koordinasyonu 
(CORDIAL) 

i- Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-
MEWA), şeklinde oluşmuştur.

*Parantez içindeki kısımlar; ilgili bölge teşkilatının 
isminin kısaltmasıdır.

Birçok yerel yönetim, yerel yönetim birliği ve tüzel 
kişilik üyelerini bünyesinde bulunduran Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); UCLG Dünya Teşki-
latı’nın bir bölge teşkilatı olarak 15 ülkenin yerel yö-
netimlerinin temsilini üstlenmektedir. Bu ülkeler al-

fabetik sıraya göre (Türkçe); Afganistan, , Bahreyn, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, İran, Katar, 
Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, 
Umman, Ürdün ve Yemen’dir. UCLG-MEWA, Anatü-
züğü gereği bu ülkelere ek olarak, diğer ülkelerden 
de üye kabul edebilmekte ve bu ülkelerde de faali-
yette bulunabilmektedir.

2- UCLG-MEWA’nın Merkezi
UCLG-MEWA’nın merkezi; Türkiye’nin İstanbul İli, 
Fatih ilçesi, Sultanahmet semti ve Yerebatan Cad-
desi Numara 2 adresinde bulunan tarihi Talat Paşa 
Konağı’dır. Talat Paşa Konağı’nın inşa tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte 1890’lı yılların sonla-
rında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Talat Paşa Konağı; Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Sadrazamlık 
görevlerinde bulunmuş olan Talat Paşa’nın resmi 
ikametgâhıdır. Mimar Cengiz Bektaş tarafından 
1987 yılında restorasyonu yapılan bina bu tarihten 
sonra UCLG-MEWA’nın yönetim ve faaliyet merkezi 
olarak kullanılmaktadır.

Kâgir binanın zemini “L” planlıdır. “L”nin uzun tarafı 
tek katlıdır ve bölümde 50 kişilik bir konferans sa-
lonu ile mutfak bulunmaktadır. “L”nin kısa tarafı ise 
üç katlıdır. Zemin katta giriş (antre) bölümü, bekle-
me salonu, santral, sistem odası ve iki adet çalışma 
bürosu bulunmaktadır. Birinci kat ise, giriş (antre) 
bölümü dört adet çalışma bürosu ve yirmi kişilik bir 
toplantı salonundan oluşmaktadır. İkinci katta da 
birinci katta olduğu gibi bir giriş (antre) bölümü, 
dört adet çalışma bürosu ve yirmi kişilik bir toplantı 
salonu bulunmaktadır. Binanın son katı olan üçün-
cü katı ise, bir giriş (antre) bölümü, bir Başkanlık 
makam odası, bir Genel Sekreterlik makam odası, 
özel kalem bürosu, on kişilik toplantı odası ve bir 
dinlenme odasından oluşmaktadır.

Binanın arka kısmında bir kış bahçesi mevcut olup, 
altmış kişinin toplantı ve çalışma yapabileceği bir 
kameriye de (pergola) hazırlanmıştır.
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G- UCLG-MEWA’NIN

TEŞKİLAT YAPISI

1- UCLG-MEWA Yönetim Organları
UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 32. Maddesine göre, 
UCLG-MEWA organları; Genel Kurul, Konsey, Yö-
netim Kurulu, Başkan ve Eş Başkanlar (Başkanlık), 
Sayman, Ombudsman ve Genel Sekreter’den oluşur.

1.1.UCLG-MEWA Genel Kurulu; UCLG-MEWA’nın 
en üst düzey organıdır. UCLG-MEWA’nın tüm üye-
lerinden oluşur.

1.2.UCLG-MEWA Konseyi; UCLG-MEWA’nın baş-
lıca politika oluşturma organıdır. UCLG-MEWA’nın 
temel politikaları ile ilgili kararları alır ve Genel Ku-
rul’un belirlediği genel politikaların uygulanmasını 
sağlar. UCLG-MEWA Konseyi üyeleri; Başkan, Eş 
Başkanlar, Sayman, Ombudsman, Genel Kurul’un 
iki olağan toplantısı arasındaki dönem için, Genel 
Kurul’un üyeleri arasından seçtiği en çok 99 yerel 
yönetim üyesiyle Genel Sekreter’den (oy hakkı ol-
maksızın) teşekkül eder. 

1.3.UCLG-MEWA Yönetim Kurulu; UCLG-MEWA 
Konseyi’nin kararlarını ve önerilerini, UCLG-MEWA 
Konseyi tarafından kendisine verilen görevleri ye-
rine getirir. UCLG-MEWA’nın idari ve mali yönetimi 
konusunda genel yetkili ve görevlidir. UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu üyelerini; Başkan, Eş Başkanlar, Say-
man, Ombudsman, Genel Kurul’un iki olağan top-
lantısı arasındaki dönem için, Konsey’in kendi üye-
leri arasından seçtiği en çok 33 yerel yönetim üyesi, 
Genel Sekreter (oy hakkı olmaksızın) ve uluslararası/
bölgesel yerel yönetim kuruluşlarının yetkili temsil-
cileri (oy hakkı olmaksızın) oluşturur.

1.4.UCLG-MEWA Başkanı; UCLG-MEWA’nın en 
yetkili temsilcisi olup, Genel Kurul, Konsey ve Yö-
netim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim 
Kurulu toplantıları arasında teşkilatın temel politi-
kalarının sürekliliğini sağlar. Başkan; UCLG-MEWA 
Genel Kurulu’nun iki olağan toplantısı arasındaki dö-

nemde görev yapmak üzere, UCLG-MEWA Konseyi 
tarafından seçilir.

1.5.UCLG-MEWA Eş Başkanları; Başkana görev-
lerini yerine getirmede yardım ederler ve gerekli 
olduğu durumlarda Başkanlık görevini üstlenir. Böl-
gesel temsil dengesini sağlamak amacıyla Başkanlık 
üyeleri arasında aynı ülkeden en çok üç Eş Başkan 
seçilebilir. Eş Başkanların seçilme usulleri de Başkan 
seçiminde olduğu gibi, UCLG-MEWA Genel Kuru-
lu’nun iki olağan toplantısı arasındaki dönemde gö-
rev yapmak üzere, UCLG-MEWA Konseyi tarafından 
seçilirler. 

1.6.UCLG-MEWA Saymanı; UCLG-MEWA’nın mali 
stratejisi, muhasebesi ve mali yönetiminin gözeti-
minden ve denetiminden sorumludur. Yönetim Ku-
rulu tarafından seçilen beş kişilik Mali Yönetim Ku-
rulu’na (Denetim Kurulu) başkanlık eder. Sayman’ın 
seçimi de aynen Başkan ve Eş Başkanlıklarda uygu-
lanan usulle yapılır.

1.7.UCLG-MEWA Ombudsmanı; UCLG-MEWA Or-
ganlarında alınan kararlar ve uygulamalardan olum-
suz etkilendiğini düşünen bireylerin veya yerel yöne-
timlerin başvurularını yapıp, çözümünü isteyecekleri 
bir organdır. Ombudsmanı, diğer organlarla aynı 
süre için UCLG-MEWA Konseyi seçer.

1.8.UCLG MEWA Genel Sekreteri; UCLG-MEWA’nın 
temel yürütme organıdır. UCLG-MEWA’nın günlük 
faaliyetlerini yürütür ve Genel Kurul, Konsey ve Yöne-
tim Kurulu kararlarını yerine getirir. Genel Sekreter; 
sekretaryada görev yapacak personelin istihdamı 
konusunda, günlük işlerin yürütülmesinde, Başkan-
lık ve Yönetim Kurulu adına UCLG-MEWA’yı temsil 
konusunda, UCLG-MEWA’nın yasal temsilcisi olması 
nedeniyle, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve diğer 
ilgili mevzuat kapsamında, bankalar ve diğer kredi 
kuruluşlarıyla çalışmaya, ödeme emirleri vermeye 
ve her türlü sözleşme imzalamaya, UCLG-MEWA’yı 
kamu kurumları ve mahkemelerde temsil etmeye 
tam yetkilidir. Genel Sekreter, UCLG-MEWA Yönetim 
Kurulu tarafından seçilir ve görevine yine Yönetim 
Kurulu tarafından son verilir.
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2- UCLG-MEWA Sekretaryası  
Organizasyon Şeması
UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 78. Maddesi’ne da-
yanılarak hazırlanan UCLG-MEWA İçtüzüğü, UC-
LG-MEWA’nın 19 Aralık 2014 Adana/Türkiye’de 
yapılan Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantı-
sında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kabul edi-
len içtüzüğün eki olan UCLG-MEWA Genel Sekre-
terliği organizasyon şemasına göre;

2.1.UCLG-MEWA Genel Sekreteri; Genel Sekreter 
UCLG-MEWA Anatüzüğü’ne göre UCLG-MEWA Or-
ganı sayıldığından önceki bölümde seçimi ve gö-
revleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2.2.UCLG-MEWA Genel Koordinatörü; UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri, kendisine yardımcı ol-
mak, Genel Sekreter Yardımcılıkları ve kendisine 
vekâlet etmek, UCLG-MEWA bünyesinde gösteri-
len faaliyet, iş ve işlemlerin genel koordinesini sağ-

lamak üzere yeterli dilbilgisine sahip bir koordina-
tör görevlendirebilir.

2.3.İdari ve Mali İşler Koordinatörü; Genel Sekre-
ter, UCLG-MEWA’nın idari ve mali işlerini yürütecek 
ve koordine edecek ve bu konularda kendine yar-
dımcı olabilecek, konusunda deneyimli bir koordi-
natör atayabilir.

2.4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü; Ge-
nel Sekreter, UCLG-MEWA’nın genel işleyişi ve yü-
rütülen faaliyetler hakkında dünya ve yerel kamu 
oylarını bilgilendirmek amaçlı çalışmaları yapmak 
ve koordine etmek üzere, konusunda deneyimli ve 
bu konuda eğitim almış bir koordinatör atayabilir.

2.5.Özel Kalem; Genel Sekreter, özel kalem bü-
rosundaki çalışmaları yürütmek üzere, iletişim ve 
insan ilişkilerinde başarılı, yönetici asistanlığı ko-
nusunda eğitim almış, deneyimli sekreterler veya 
yönetici asistanları atayabilir.
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H- KOMİTELER VE ÇALIŞMA 
GRUPLARI
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) bün-
yesinde faaliyet gösteren ve UCLG Dünya Teşkila-
tı’na paralel olarak oluşturulmuş dokuz adet komi-
te bulunmaktadır. Bu komiteler; çalışma konularına 
göre yapılandırılmış ve üyelerimizin tecrübelerini 
paylaşmaları için gerekli toplantı ve etkinlikleri dü-
zenlemek veya düzenlemeye öncülük etmek, ulusal 
hükümetlere ya da uluslararası teşkilatlara karşı sa-
vunuculuk oluşturmak ve pilot projeler hazırlamak 
amacıyla kurulan platformlardır. 

Bu komiteler şunlardır:

1. Akıllı Şehirler Komitesi: Eğitilmiş insan, akıllı 
ekonomi, akıllı ulaşım, akıllı çöp toplama sis-
temleri, akıllı su kaynakları yönetimi gibi konu-
larda çalışmalar ve faaliyetler yapmaktadır.

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi: Dünya-
da ve UCLG-MEWA Bölgesi’nde, cinsiyet eşit-
liği konularında, yerel yönetimler düzeyinde 
önemli standartlar geliştirmeyi amaçlamakta-
dır. Bu komite aynı zamanda, 2015 Eylül ayın-
da Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin beşincisi 
olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması-
na yönelik hedefin başarıyla gerçekleştirilme-
si adına yerel yönetimlerin sunmaları gereken 
katkılar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

3. Çevre Komitesi: İklim değişikliği, yenilenebilir 
enerji ve sürdürülebilir atık yönetimi ile toprak, 
su, hava ve gürültü kirliliği konularında faali-
yetlerde bulunmaktadır.

4. Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Ko-
mitesi: UCLG-MEWA Bölgesi’nde ve diğer 
Bölge Teşkilatlarındaki yerel yönetimler ara-
sında kardeş şehir ilişkilerini teşvik etmeyi, ye-
rel yönetimler arasında kalkınma konusunda 
işbirliklerini geliştirmeyi, gerek bölge barışı ve 
gerekse dünya barışını kurmada rol üstlenmeyi 
amaçlamaktadır.

5. Kentsel Mobilite Komitesi: Sürdürülebilir 
kentsel mobilite planları, şehir içi ulaşıma eri-
şebilirlik, düşük karbonlu ulaşım, trafik ve ula-
şım, entegre toplu taşıma sistemleri ve akıllı 
ulaşım sistemleri gibi konularda faaliyet ve et-
kinliklerde bulunur.

6. Kültür Komitesi: Sürdürülebilir kalkınma fak-
törü olarak kültür, yerel yönetimler ve kültür, 
miras şehirler, proje olarak da kültür için barış 
veya barış için kültür projesi kapsamında çalış-
malar yapmaktadır.

7. Sosyal İçerme Komitesi: Çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar ve engelliler için insan hakları, göç ve 
mülteciler, katılımcı demokrasi, şehirleşmede 
özel sektör ve kamu işbirliği, kurumsal sosyal 
sorumluluk ve bağımlılıkla mücadele konula-
rında faaliyet göstermektedir.

8. Turizm Komitesi: Bölgede turizm hareketle-
rini canlandırma yönünde çalışmalar yapmak 
için yerel yönetimleri teşvik etmeyi amaçla-
maktadır. 

9. Yerel Yönetişim Komitesi: Seviyeli yönetişim, 
ekonomik kalkınma, yerel finans, kentsel plan-
lama, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında 
faaliyet göstermektedir.
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A - UCLG VE UCLG-MEWA’ NIN GÜÇLENDİRİLMESİ

B- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM), ULUSAL VE ULUSLARARASI TEŞKİLATLARLA 
İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

C - YÖNETİM ORGANLARI TOPLANTILARI

D- KOMİTE ÇALIŞMALARI

E - BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

II. FAALİYETLERE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRMELER VE 
DEĞERLENDİRMELER

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) bir önceki Kong-
resi 19 Nisan 2016 tarihinde, Türkiye’nin Gaziantep şehrinde gerçekleştirilmiştir. Anatüzük gereği, UCLG-MEWA 
Kongresi üç yılda bir yapılmaktadır. Buna göre, UCLG-MEWA’nın 6. Olağan Kongresi’nin, 9-10 Temmuz 2019 tarih-
lerinde Ürdün’ün Amman şehrinde yapılması planlanmıştır. Gaziantep’te yapılan 5. UCLG-MEWA Kongresi’nden 
bu yana geçen 3 yıllık sürede UCLG-MEWA’nın çalışmaları ve faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında yürütülmüştür.





A. UCLG VE 
UCLG-MEWA’NIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
UCLG-MEWA’nın 19 Nisan 2016 tarihinde Türki-
ye’nin Gaziantep şehrinde yapılan Kongresi’nde, 
yeni yönetim organlarının oluşmasının ardından, 
yönetim organlarının aldığı kararlar doğrultusunda, 
UCLG-MEWA Genel Sekreterliği tarafından, UC-
LG-MEWA Bölge Teşkilatı’nın faaliyet alanına giren 
15 ülkede (Afganistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emir-
likleri, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Lübnan, Su-
riye, Suudi Arabistan, Türkiye, Umman, Ürdün ve 
Yemen) UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın 
güçlendirilmesine yönelik yeni bir girişim başla-
tılmıştır. Bu kapsamda dönem içinde şu faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir:

1– Üyelik Tabanının Güçlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi
1.1* Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar ile ya-
pılan yazışmalar; UCLG-MEWA Bölge ülkelerinin 
Türkiye’deki büyükelçiliklerini ve başkonsoloslukları-
nı son gelişmelerden haberdar etmek ve kendi ülke-
lerindeki yerel yönetimleri, UCLG veya UCLG-MEWA 
üyesi olmaya davet etme konusunda yardım iste-
mek amacıyla yazışmalar yapılmıştır.

1.2. T.C. Büyükelçilikleri ile Yapılan Yazışmalar; 
T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin, UCLG-MEWA 
bölgesinde (Genel Sekreterliğe ev sahipliği yapan 
Türkiye dışındaki) 14 ülkede bulunan büyükelçilikleri 
ve temsilcilikleri ile üyeliğin teşviki ve üyelik taba-
nının güçlendirilmesine yönelik yazışmalar yapılarak 
bu konuda gerekli desteğin alınması sağlanmıştır.

1.3. Büyükelçiliklere ve Başkonsolosluklara Ya-
pılan Ziyaretler; Üyeliğin geliştirilmesi çalışmaları 
kapsamında, UCLG-MEWA Bölge ülkelerinin gerek 
İstanbul’da bulunan başkonsoloslukları ve gerekse 
Ankara’daki büyükelçiliklerine ziyaret programları 
düzenlenmiş ve ülkelerindeki yerel yönetimlerin UC-
LG-MEWA’ya üye olmaları konusunda gerekli giri-
şimlerde bulunulmuştur. Bu program çerçevesinde 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman aşa-
ğıdaki ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

İran İstanbul Başkonsolosluğu Ziyareti

Genel Sekreter Mehmet Duman başkanlığındaki 
UCLG-MEWA heyeti, 9 Haziran 2017 tarihinde İran 
İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na dip-
lomatik bir ziyarette bulunmuştur. Gerçekleştirilen 
ziyarette, UCLG-MEWA’nın İran’daki yerel yönetim-
ler ve yerel yönetim birlikleri ile yürüttüğü çalışmalar 
değerlendirilerek, olası işbirliği alanları istişare edil-
miştir. 

Ziyaret sırasında Genel Sekreter Duman, ayrıca 7 
Haziran 2017 tarihinde İran’ın Tahran şehrinin farklı 
yerlerinde meydana gelen menfur saldırılar nede-
niyle tüm UCLG-MEWA üyeleri ve personeli adına 
İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bah-
tiyar Esedzâde’ye taziyelerini ileterek açılan taziye 
defterini imzalamıştır. 

31



UCLG-MEWA tarafından güncellenmekte olan böl-
ge yerel yönetim sistemleri konulu rapor da ziyaret 
sırasında gündeme getirilmiştir. İran Başkonsoloslu-
ğu’nun raporun İran için hazırlanan kısmına destek 
verebileceği alanlar görüşülmüştür. 

Ziyaret kapsamında, İran’daki belediyelere iletil-
mek üzere hazırlanan UCLG-MEWA üyeliğine da-
vet mektupları Başkonsolosluk temsilcilerine tes-
lim edilmiştir. Genel Sekreter Duman, Başkonsolos 
Esedzâde’yi 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşe-
hir’de gerçekleştirilen Aracı Şehirler MEWA Bölge-
sel Forumu’na davet ederek, kendilerine İran’daki 
ilgili belediyeler için hazırlanan davet mektuplarını 
sunmuştur. Başkonsolos’tan ayrıca İran’daki bele-
diyeleri söz konusu toplantılara katılmaları için teş-
vik etmesi talep edilmiştir. 

Ziyaretin sonunda UCLG-MEWA’nın süreli ve süre-
siz yayınlarından oluşan setler Başkonsolos’a tak-
dim edilmiştir. UCLG-MEWA ekibi ayrıca Başkon-
solosu UCLG-MEWA’nın faaliyetlerinden haberdar 
olabilmesi için sosyal medya hesaplarımız Face-
book-Twitter/UCLGMEWA ve web sitemizi takip 
etmeye davet etmiştir.

Lübnan İstanbul Başkonsolosluğu Ziyareti

Belediye ve belediye birliklerinden oluşan toplam 
78 üye ile UCLG-MEWA’nın en geniş üye ağlarından 
birine ev sahipliği yapan Lübnan’ın İstanbul’da bulu-
nan Başkonsolosluğu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilmiştir. 
Göreve yeni atanan Başkonsolos Mounir Anouti’yi 
makamında tebrik eden Genel Sekreter Duman, 
UCLG-MEWA’nın kuruluşu, idari yapısı, projeleri ve 
faaliyetleri hakkında paylaşımlarda bulunmuştur. 
Teşkilatın 2030 Kalkınma Gündemi’nin yerelleştiril-
mesi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetler de yapılan 
görüşmede üzerinde önemle durulan konulardan 
birini oluşturmuştur. 

Başkonsolos Anouti ile Genel Sekreter Duman ara-
sında yapılan görüşme; UCLG-MEWA’nın yakın ge-
lecekte planlanan faaliyetleri, Lübnan’daki üyeler ile 
mevcut ilişkilerinin güçlendirilmesi ve teşkilatın refe-
rans yayınlarına ilişkin yapılan istişarelerin ardından 
sona ermiştir.
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Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Başkonsoloslu-
ğu Ziyareti

Bölgedeki yerel yönetimler arasındaki iş birliğini ar-
tırmak ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerin-
de müşterek çalışmalar yapmak adına UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, 24 Temmuz 2018 
tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Başkon-
solosu Khalifa Al-Marzooqı’yi makamında ziyaret 
etmiştir.

Duman ziyaret esnasında UCLG-MEWA’nın projeleri 
ve faaliyetleri hakkında Başkonsolos’a bilgi vererek 
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yerel yönetimlerle iş 
birliği kapılarının açılmasına acil ihtiyaç duyuldu-
ğunu dile getirmiştir. Duman ayrıca Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için UC-
LG-MEWA faaliyetlerine yerel yönetimlerin katılımı-
nın, bölgeye fayda sağlayacağının altını çizmiştir.

Başkonsolos, UCLG-MEWA ile iş birliği yapmak iste-
diklerini belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilgili 
kurumlara ulaşmak için onları ziyaret edebileceğini 
ve UCLG-MEWA etkinliklerine davet edebileceğini 
ifade etmiştir.

Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman’ın, Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Baş-
konsolosu Khalifa Al-Marzooqı’ye plaket takdimi-
nin ardından sona ermiştir. 

Diplomatik Misyonlara Yapılan Diğer Ziyaretler

Genel Sekreter Mehmet Duman başkanlığındaki 
UCLG-MEWA heyeti, Gaziantep/Türkiye’de ger-
çekleştirilen 5. UCLG-MEWA Kongresi’nin ardından 
2019 yılına kadar MEWA bölgesi ülkeleriyle birlik-
te bölge ülkelerinin dışında Hollanda ve Almanya 
diplomatik misyonlarına ziyaretlerde bulunmuştur. 
Afganistan, Filistin, Kuveyt, Pakistan, Almanya, Hol-
landa ve Lübnan ve İran Başkonsolosları ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Kültür ve Eği-
tim İlişkileri Müdürü’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
UCLG-MEWA’nın bölge ülkelerinde bulunan yerel 
yönetimler ve yerel yönetim birlikleri ile yürüttüğü 
çalışmalar, Suriye krizi sonucundaki zorunlu göçün 
yerel yönetimler ve yerel halk üzerindeki etkileri 
değerlendirilmiş, olası işbirliği alanları istişare edil-
miştir. Bölge ülkelerinin başkonsolosluklarının, bölge 
yerel yönetim sistemleri konusunda hazırlanmakta 
olan rapora nasıl destek verebilecekleri konusu da 
görüşülmüştür. Yapılan ziyaretlerde ayrıca, ülkele-
rindeki belediyelere iletilmek üzere, UCLG-MEWA 
üyeliğine davet mektupları da büyükelçilik ve baş-
konsolosluk temsilcilerine teslim edilmiştir. 

Yapılan ziyaretler kapsamında Genel Sekreter Du-
man, başkonsolosları ve büyükelçileri Mart 2017’de 
Nablus, Filistin’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA 
toplantılarına davet etmiştir. Bölge diplomatik mis-
yon temsilcilerinden, ülkelerindeki belediyeleri söz 
konusu toplantılara katılmaları yönünde teşvik et-
meleri talep edilmiştir. 

Ziyaretlerde, UCLG-MEWA’nın süreli ve süresiz ya-
yınlarından oluşan setler, Büyükelçi ve Başkonsolos-
lara takdim edilmiştir.
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı’nın 
UCLG-MEWA Ziyareti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger ile 
beraberindeki heyet, 23 Mart 2019 tarihinde UC-
LG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etmiştir.

Yapılan ziyaret kapsamında heyet ile bir araya ge-
len UCLG-MEWA Sekretaryası, teşkilat hakkında 
bilgilendirmelerde bulunmuştur. UCLG-MEWA Ge-
nel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından yapı-
lan bilgilendirmede UCLG Dünya Teşkilatı ve UC-
LG-MEWA’nın teşkilat yapısı ve işleyişi hakkında 
paylaşımlar yapılmıştır. 

UCLG-MEWA’nın tarihçesi, işleyişi, projeleri ve ya-
yınlarından bahseden Genel Koordinatör Korkmaz 
aynı zamanda, UCLG-MEWA Komiteleri’nin faaliyet-
leri ve yürütülen projeleri hakkında da bilgilendirme-
de bulunmuştur. Özellikle yerel yönetimlerin toplu-

ma en yakın yönetsel birimler olduğu kabulünden 
yola çıkarak, MEWA Bölgesi’ndeki göç konusu, sos-
yal uyum ve adaptasyon çalışmaları, iki heyet ara-
sında yapılan görüşmelerin odak noktası olmuştur. 
Kurulacak işbirlikleri ile bölgedeki sorunlara yönelik 
geliştirilebilecek çözüm önerileri de, görüşmenin bir 
başka gündem maddesini oluşturmuştur.

Bölgedeki sorunlara yönelik çözüm üretme sürecin-
de özellikle belediyelere önemli görevler düştüğünü 
belirten Büyükelçi Berger, bir uluslararası yerel yö-
netim teşkilatı olarak UCLG-MEWA’nın da çalışma-
ların koordinasyonunun sağlanması noktasında kilit 
bir konumda olduğunun altını çizmiştir. Bu doğrul-
tuda yapılan çalışmaların karşılıklı olarak takip edil-
mesinin, kurulacak işbirliğini güçlendirici etkisinin 
olacağını vurgulayan Genel Sekreter Duman, teşki-
latın bu yöndeki olumlu eğilimini de Büyükelçi Ber-
ger ile paylaşmıştır. 

UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nin de içinde yer al-
dığı Sultanahmet başta olmak üzere, İstanbul’un ta-
rihi ve kültürü hakkında alanında uzman kişiler tara-
fından Büyükelçi Berger’e yapılan bilgilendirmenin 
ardından ziyaret sona ermiştir. 

İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun UCLG-MEWA’ya 
Ziyareti

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi, 26 Nisan 2019 
tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret 
etmiştir. UCLG-MEWA Genel Sekreteri ile bir araya 
gelen Kültür Ataşesi Moghtaderi’ye ilk olarak kurum 
tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantıda UCLG-MEWA ve bölge ülkelerinden 
İran’daki yerel yönetimlerin kültür konusundaki 
ilişkileri de masaya yatırılmıştır. Bu kapsamda UC-
LG-MEWA, Tahran Belediyesi ve Asya Belediye 
Başkanları Forumu (AMF) işbirliğinde 2015 yılında 
“Renkler Ortak Kültürümüz Olsun” temasıyla dü-
zenlenen UCLG-MEWA Kültür Komitesi II. Toplantı-
sı da görüşülen konular arasında yerini almıştır. Bu 
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tür toplantıların; bölgedeki farklılıkların birer zen-
ginlik olduğunu vurgulamak ve bu bağlamda kül-
türün birleştirici bir etkisi olduğuna dikkat çekmek 
için önemli bir fırsat sunduğu değerlendirmesinde 
bulunulmuştur. Bunun yanı sıra, İran’da bulunan 
yerel yönetimlerin küresel gündemleri daha yakın-
dan takip etmeleri için katılabilecekleri platformlar, 
UCLG-MEWA’nın faaliyet takvimi üzerinden Kültür 
Ataşesi Moghtaderi ile görüşülmüştür. 

Yapılan görüşmede öne çıkan konulardan biri de 
İran’ın ve İran’daki yerel yönetimlerin kültür konu-
sundaki projeleri olmuştur. Yakın gelecekte İranlı ka-
dın sanatçılar ile birlikte kültürel bir faaliyet gerçek-
leştireceklerini belirten Kültür Ataşesi Moghtaderi, 
yapılacak çalışmalarda UCLG-MEWA ile kurulacak 
ortaklığın önemine dikkat çekmiştir. İstanbul ve 
Tahran’da hem İranlı hem de Türk kadın sanatçılar-
la yapılacak projenin sürdürülebilir kültür anlayışına 
sağlayacağı katkı da yapılan görüşmenin öne çıkan 
başlıklarından biriydi. Kendi yetenekleriyle, kendi 
işlerini üreten ve kültürün taşıyıcılığını yapan sanat-
çılara değer verdiklerini vurgulayan Kültür Ataşesi 
Kourosh Moghtaderi, UCLG-MEWA ile de benzer 
projelerde yer almak istediklerini belirtmiştir.

Yapılan görüşme, UCLG-MEWA Kültür Komitesi iş-
birliği ile sürdürülebilir kültür üzerine bir program 
düzenlenmesi ve kurumlar arası yakın işbirliğinin 
devam ettirilmesi konusunda sağlanan fikir birliği ile 
sonlandırılmıştır.

2- Bölge Teşkilatları ve Üyeler ile 
İlişkilerin Geliştirilmesi

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nun UCLG Dünya 
Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nını Taziye Ziyareti

UCLG-MEWA bölgesinde yer alan Türkiye’de, 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe gi-
rişimini kınamak ve taziyelerini iletmek üzere, Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Fatma Şahin, 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 
Eş-Başkanı Muhammed Saadie, dönemin Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayı-
da belediye başkanından oluşan UCLG-MEWA he-
yeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG 
Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş’ı 1 Ağustos 2016 ta-
rihinde ziyaret etmiştir.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Binası işgal edilmiş ve darbeye karşı direnen 
birçok vatandaş hayatını kaybetmiştir. Heyet haya-
tını kaybeden vatandaşları anmak için 15 Temmuz 
şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu İBB Başkanlık 
Binası’nın önündeki panoya karanfil bırakmıştır.

“Seçilmişlerin Mücadelesi”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve UC-
LG-MEWA Başkanı Fatma Şahin, demokrasinin yerel-
de başladığını ve UCLG-MEWA olarak 15 Temmuz’da 
yapılan darbe girişimini kınadıklarını söylemiştir. Şa-
hin, ayrıca 15 Temmuz sürecinde verilen mücadele-
nin sadece Türkiye’nin mücadelesi olmadığını bütün 
dünyada seçilmişlerin, demokrasinin ve milli iradenin 
mücadelesi olduğunu ifade etmiştir.

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 
Eş-Başkanı Saadie ise 15 Temmuz’da sadece Türkiye 
halkının değil Lübnan halkının da sokaklarda olup 
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darbeyi protesto ettiklerini dile getirmiş, “İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Mi-
mar Dr. Kadir Topbaş’a taziye için değil, tüm özgür 
insanlar adına destek olmak ve zaferin gururunu 
paylaşmak için geldik” demiştir.

Kuveyt Belediyesi Ziyareti

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
Proje Sorumlusu Randa Al Sabbagh, 21-22 Ağustos 
2016’da Kuveyt Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleş-
tirmiştir.

Mehmet Duman, ziyaretleri sırasında Kuveyt Be-
lediyesi Genel Müdürü, Mühendis Ahmed Al-Man-
fouhi’ye UCLG-MEWA’nın çalışma, etkinlik ve ya-
yınlarına ilişkin bilgi verip, kendilerini UCLG-MEWA 
ailesine ve etkinliklerine katılmaya davet etmiştir.

Ziyareti büyük bir memnuniyetle karşılayan Ahmed 
Al-Manfouhi, UCLG-MEWA teşkilatının üyesi olmak-
tan mutluluk duyacaklarını ve önerileri değerlendi-
receklerini belirtmiştir.

2017 Yılı Koordinasyon Toplantısı

UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde 20 Aralık 2016 
tarihinde “Yerel Yönetim Kuruluşları 2017 Koordi-
nasyon Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 
UCLG-MEWA ekibi ile Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yerel 
Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda, 2016 yılında gerçekleştirilen etkinliklerin 
değerlendirilmesi yapılırken, 2017 yılında gerçekleş-
tirilecek olan etkinliklerin planlanması ve ortak pro-
jeler geliştirilmesi noktasında da görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Etkinlik takviminin planlanması ko-
nusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat 
çeken UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man ayrıca uluslararası etkinliklerde bölgedeki yerel 
yönetim temsilcilerinin ana aktör olmaları için nasıl 
bir yol izlenebileceğine dair görüşlerini dile getir-
miştir.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen koordinasyon top-
lantısının yerel yönetim ağları açısından verim-
li olduğu kanaatine varan katılımcılar, toplantının 
önümüzdeki dönemde yapılmasının da etkinliklerin 
planlanmasında ve ortak hareket etmede yerel yö-
netim kuruluşları arasında önemli bir rol oynayaca-
ğını ifade etmişlerdir.

Sarıyer Belediyesi Ziyareti

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
beraberindeki heyet, 5 Ocak 2017 tarihinde, UC-
LG-MEWA’ya yeni üye olan Sarıyer Belediyesi’ni zi-
yaret etmiştir. 

UCLG-MEWA heyetini makamında ağırlayan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediyenin yürüttü-
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ğü kardeş şehir ilişkileri, çocuk çalışmaları gibi faali-
yetler hakkında bilgi vermiştir. Sarıyer Belediyesi’nin 
UCLG-MEWA üyeliklerini tebrik eden UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, teşkilatın çalış-
ma prensipleri ve faaliyetlerine değinmiştir. Ulusla-
rarası kuruluşlar ve bakanlıklar nezdinde yapılan lobi 
çalışmaları ve görüşmelerden de bahseden Mehmet 
Duman, UCLG-MEWA’nın Gaziantep ve Şanlıurfa’da 
gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak 
Toplantıları ile Göç Yönetimi Zirvesi’nin sonuçları-
nı da Şükrü Genç ile paylaşmıştır. UCLG-MEWA’nın 
gerçekleştirdiği zirve ve çalıştayların önemine de-
ğinen Belediye Başkanı, kalkınma konularının UC-
LG-MEWA gibi kuruluşlar tarafından tartışılıp üst 
yönetimlere iletilmesi gerektiğinin de altını çizmiştir. 
Şükrü Genç, UCLG-MEWA’yı uluslararası temsilcile-
ri olarak gördüklerini belirtip özellikle göç yönetimi 
konusunda uluslararası toplumu harekete geçirme-
nin gerekliliğini vurgulamıştır. Toplantıda, vatanda-
şa en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin 
sorunların çözümünde en objektif değerlendirmeyi 
yaptıklarının da altı çizilmiştir. 

UCLG-MEWA Eş-Başkanı Burhanettin Koca-
maz’ın Ziyareti

Dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve UC-
LG-MEWA Eş-Başkanı Burhanettin Kocamaz 18 Ocak 
2017 tarihinde UCLG-MEWA Genel Merkezi’ni ziyaret 
etmiştir. Toplantıda UCLG-MEWA Uluslararası Teşki-
latlarla İlişkiler Koordinatörü Salim Korkmaz, UCLG 
ve UCLG-MEWA’nın yapısını anlatan bir sunum ger-
çekleştirmiştir. Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA ekibi 
ile de tanışan Kocamaz ile dönem boyunca gerçek-
leştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. GIZ&QUDRA projesi altında; 13 Aralık 
2016 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin göç 
ekseninde yaptığı çalışmaları yerinde görmek üzere 
yapılan ziyareti de değerlendirmiştir.

Maltepe Belediyesi ile Lübnan Belediyeleri Ara-
sında Kardeş Şehir Protokolü

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 
Eş-Başkanı Mohamed Saadie’nin de aralarında bu-
lunduğu; Mrah Sreij Belediye Başkanı Abdulfattah 
ALLAM, Bakhoun Belediye Başkanı Ziad JAMAL ve 
Bikaasefrine Belediye Başkanı Ali Sabra’dan oluşan 
Lübnanlı belediye başkanları heyeti 24 Ocak 2017 
tarihinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile gö-
rüşmüştür.

Fas ve Fildişi Sahili’ndeki Belediye Başkanları’nın 
Ziyareti

Fas Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefiani, 
Fildişi Sahilli Odienne Belediye Başkanı Diane Nasse-
neba Toure ve aralarında UCLG-MEWA Genel Sekre-
teri Mehmet Duman’ın da bulunduğu UCLG-MEWA 
ekibi Gebze Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi ve 
Başakşehir Belediyesi’ni ziyaret etmiştir. 23-24 Ocak 
2017 tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretlerde mi-
safir belediye başkanları Türkiye’deki yerel yönetim-
ler hakkında bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde 
görmüşlerdir.

Heyet, 23 Ocak 2017 tarihinde ilk ziyaretini Gebze 
Belediyesi’ne yapmıştır.  Dönemin Gebze Belediye 
Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Adnan Köşker, 
Fas ve Fildişi Sahili Belediye Başkanları’na Gebze’yi 
tanıtarak burada yerel yönetim olarak neler yaptık-
ları hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. 
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Ekibin, 24 Ocak 2017 tarihli ziyareti Lüleburgaz Be-
lediyesi’ne olmuştur. Dönemin Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin Halebak, meclis çalışmaları ve şeffaflık 
ilkesi doğrultusunda yapılanlar hakkında konuk be-
lediye başkanlarına bilgi vermiştir. Halebak, “Stra-
tejik Plan muhakkak oluşturulmalı. Yönetim yerine 
yönetişim kavramını kullanılmalı. Topluma önem 
verilmeli, çocukları ve kadınları çok önemsemeli. 
Toplum için daha fazla özgürlük alanı açıp faydalan-
maları sağlanmalı” diyerek konukları ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

Lüleburgaz Belediyesi ziyaretinden sonra UC-
LG-MEWA ekibi ile Fas ve Fildişili Sahili Belediye 
Başkanlarından oluşan heyet, Başakşehir Belediye-
si’ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştur. 
Dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
belediyenin sunduğu hizmetleri anlatırken, yeni bir 
belediye olarak kısa sürede önemli işler başardıkları-
nın altını çizmiştir. Ziyaret, gerçekleştirilen projelerin 
yerinde görülmesi ile son bulmuştur.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin Ziyareti

Dönemin Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ecz. Ek-
rem Eşkinat 25 Ocak 2017 tarihinde UCLG-MEWA 
Genel Sekreterliği’ni ziyaret etmiştir. Eşkinat’a Sü-
leymanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreteri Selda 
Kara eşlik etmiştir. Yapılan toplantıda; Dönemin UC-
LG-MEWA İdari ve Mali İşler Koordinatörü Metin Öz-
demir, UCLG ve UCLG-MEWA’nın yapısını anlatan bir 
sunum gerçekleştirmiştir. UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman da UCLG-MEWA’nın işleyişi 
ve yapılan çalışmalar hakkında Eşkinat’ı bilgilendir-
miştir. Toplantının bir diğer önemli konusu ise Kent 
Konseyleri olmuştur. Süleymanpaşa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Selda Kara, yaptıkları çalışmaları 
UCLG-MEWA ekibi ile paylaşmıştır. Belediye ve Kent 
Konseyi arasındaki işleyişi de anlatan Kara, bundan 
sonra yapacakları çalışmalarla da ilgili bilgi vermiştir. 
Eşkinat ise Kent Konseylerinden özgün fikirler çık-
masının yerel yönetime ve vatandaşa da katkı sağ-
layacak önemli bir unsuru olduğunu dile getirmiştir.
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Ürdün Ziyaretleri

UCLG-MEWA 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Ürdün’ün 
Zarqa, Mafraq, İrbid ve Amman belediyelerine tek-
nik ziyaret düzenlenmiştir. Teknik ziyaret, bölgedeki 
zorunlu göçten doğan sorunların analizini çıkara-
rak, sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla ortak 
çalışmalar üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bu anlamda belediyelerin faaliyetleri ve çalışmaları 
gözlemlenmiş ve Ürdün özelinde yaşanan sorunlar 
üzerine çalışmalar başlatılmıştır.

Kapadokya Bölgesi’ndeki Belediyelere Ziyaret

Genel Sekreter Mehmet Duman, Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Salim Korkmaz ve Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Departmanı Proje Sorumlusu Randa Al Sab-
bagh’tan oluşan UCLG-MEWA heyeti, 21-22 Eylül 
2017’de Nevşehir’de gerçekleştirilen olan Aracı Şe-
hirler MEWA Bölgesel Forumu’nun hazırlıkları kap-
samında, dönemin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver, dönemin Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, 
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Ürgüp Be-
lediye Başkanı Fahri Yıldız’a ziyarette bulunmuştur.

UCLG-MEWA heyeti, Belediye Başkanı Ünver ve 
etkinliğin hazırlık aşamasında ve düzenlenmesinde 
görev alacak olan belediye personeliyle bir araya 
gelmiştir. Ünver, Nevşehir Belediyesi ve personeli-
nin, Aracı Şehirler’in bölgesel ve uluslararası düzey-
de tanınmasını sağlayacak olan bu önemli etkinliğe 
katkıda bulunmak üzere UCLG-MEWA ile her türlü 
işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir. 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, UCLG-MEWA’nın 
yakın gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, be-
lediye başkanlarını Nevşehir’deki toplantıya aktif şekilde 
katılmaya davet etmiştir.

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Belediye’nin 
gerçekleştirdiği bazı projeleri sunmuştur. Bu pro-
jeler arasında, bir kadınlar konseyinin kurulması da 
yer almaktadır. Sn. Karaaslan, görüşmede ayrıca 
Uçhisar’ın son derece önemli bir turizm merkezi ol-
duğunu ifade etmiştir. 

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, MEWA Bölgesi Aracı 
Şehirler Forumu’na büyük ilgi göstererek, Beledi-
ye’nin restorasyon konusundaki projelerini uygun 
bir oturumda katılımcılara sunmayı ve etkinliğin 
sosyal programı çerçevesinde Ürgüp’e de bir ziyaret 
düzenlenmesini teklif etmiştir. Ürgüp’ün turistik açı-
dan önemli bir şehir olması nedeniyle, UCLG-MEWA 
Turizm Komitesi ve Kültür Komitesi’ne üye olmaya 
davet etmiştir.

Ziyaretlerin tümü, UCLG-MEWA’nın Kapadokya 
Bölgesi’ndeki üyelerinin UCLG-MEWA faaliyetlerine 
katılımlarının artırılması ve teşkilatla olan bağlantı-
larının güçlendirilmesi açısından son derece faydalı 
geçmiştir.

Kocaeli Ziyaretleri

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 4-6 
Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen olan 
“Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık 
Yönetimi Çözümleri Planlaması Atölye Çalışması” 
hazırlıklarını değerlendirmek üzere 12 Haziran 2017 
tarihinde Kocaeli’ne bir dizi ziyarette bulunmuştur. 
Bu kapsamda Duman, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma 
Yakma ve Değerlendirme A.Ş’yi, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi’ni ve Kocaeli Kent Konseyi’ni ziyaret 
etmiştir.
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4-6 Temmuz 2017’de İzmit Atık ve Artıkları Arıtma 
Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) tesisle-
rinde gerçekleştirilen “Atıktan Kaynağa-Belediyeler 
İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planla-
ması Atölye Çalışması” doğrultusunda yapılacak 
çalışmaları görüşmek üzere UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman ilk olarak İZAYDAŞ Ge-
nel Müdürlüğü’nü ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında 
İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAY-
DAŞ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve Özel 
Kalem Müdürü Yusuf Yazıcı ile programın içeriği ve 
teknik detaylar görüşülmüştür.

İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ziyaretinin ardından, 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, dö-
nemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya 
Özak’ı makamlarında ziyaret etmiştir. Duman, UC-
LG-MEWA’nın yaklaşan etkinlikleri hakkında kendi-
lerini bilgilendirmiştir. Ayrıca Alman ve Türk beledi-
yelerin atık yönetimi konusunda karşılıklı öğrenimini 
destekleyerek bu hususta belediyelere yerel eylem 
planları hazırlamalarını tavsiye edecek olan eğitim 
programına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliği yapmasından ötürü duyduğu memnuniyeti 
dile getirmiştir. 

Günün son ziyareti ise Kocaeli Kent Konseyi’ne ol-
muştur. Bu kapsamda UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman; Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ad-
nan Uyar ve Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Gültekin Görüm’e kısa bir ziyarette bulunmuştur. 
Ziyaret esnasında Uyar ve Görüm, Kocaeli Kent 
Konseyi’nin gerçekleştirdiği faaliyetleri ve projeleri 
anlatmışlardır. Bu bilgilendirme sonrasında özellikle 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştiril-
mesi konusunda yapılacak olan olası işbirlikleri üze-
rinde durulmuştur.

UCLG-MEWA’dan Lübnan’a Çalışma Ziyareti

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Lüb-
nan’ın bazı şehirlerine teknik ziyaretlerde bulunmuş-
tur. Bu ziyaretler kapsamında, Lübnan Dış İşleri Ba-
kanlığı Genel Sekreteri Hany Chmaytli ile bir araya 
gelen Genel Sekreter Duman ve UCLG-MEWA heye-
ti, Lübnanlı belediyeler ile UCLG-MEWA arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde 
bulunmuştur.

Ziyaretler kapsamında Türkiye’nin Beyrut Büyükelçi-
si Çağatay Erciyes ile de bir görüşme gerçekleştiren 
Genel Sekreter Duman, UCLG-MEWA’nın misyonu-
nu anlatarak bölgede yürüttüğü projeleri tanıtmıştır. 
Bu anlamda, Türkiye ve Lübnan’daki belediyelerin 
yanı sıra bölgedeki diğer ülke yerel yönetimleri ile 
de yakın ilişkiler kurulmasında UCLG-MEWA’nın oy-
nadığı rol vurgulanmıştır.
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Ziyaretin bölge için önemine değinen Büyükelçi 
Erciyes, karşılıklı ilişkilerin geliştirilerek devam etti-
rilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken 
işbirliklerinin artarak sürmesini temenni ettiğini söz-
lerine eklemiştir. 

Ziyaretin ikinci gününde; UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie, 
Saida Belediyesi’ne bir ziyaret düzenlemiştir. Yapılan 
toplantıda, UCLG-MEWA ile Saida Belediyesi ve böl-
gedeki diğer belediyelerle ilişkilerin geliştirilmesi adı-
na olası işbirliği alanları görüşülmüştür.

Toplantıda Saida Belediye Başkanı Mohamed Al 
Saudi, belediyenin stratejik planı ve gerçekleştiri-
len projeler hakkında UCLG-MEWA heyetine bilgi 
vermiştir. Dağ çöplerinin toplanarak şehirlerde ye-
şil alanlar oluşturulmasına yönelik olarak başlatılan 
projeye değinen Al Saudi, proje sonunda Saida’nın 
bölgenin en temiz şehirlerinden biri olacağının altını 
çizmiştir. Saida Belediyesi’nin UCLG-MEWA Sosyal 
İçerme Komitesi’nin Eş Başkanı olması kararlaştırı-
lan toplantıda ayrıca komitenin ilerleyen dönemler-
de gerçekleştireceği bazı toplantıların Saida şehrin-
de düzenlenmesi görüşülmüştür. Bunun yanında, 
ortaklıkların geliştirilmesi noktasında Saida Bele-
diyesi UCLG-MEWA’nın diğer komitelerine de üye 
olmuştur.

Heyet ayrıca, Türkiye ile diğer ülkeler arasında 
dostane ilişkileri teşvik eden ve bu anlamda kültür 

alışveriş kanallarını açık tutmaya yönelik çalışma-
lar gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk 
Kültür Merkezi’ni ziyaret etmiştir. Görüşmede kültür 
alışverişinin mesafeleri azalttığına vurgu yapan Du-
man, Trablus’ta yapılması planlanan yeni merkezin 
çalışmalarına destek sözü vermiştir.

Beyrut Belediyesi Ziyareti

Lübnan ziyaretleri kapsamında, Genel Sekreter Du-
man ve beraberindeki heyet, Beyrut Belediye Baş-
kanı Jamal Itani ile görüşmüştür. Toplantıda, taraflar 
arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesinin yolları 
tartışılmıştır. Beyrut’ta caddelerin temizliği ve atık 
yönetiminde Türk şirketlerle birlikte çalıştıklarını ifa-
de eden Başkan Itani, bölge yerel yönetimlerini bir 
araya getirerek ortak geçmişe sahip bu toplumları 
birbirine bağlayan UCLG-MEWA’nın da katkılarıyla, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerini geliştir-
meyi istediklerini sözlerine eklemiştir.

Lübnan’daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı (TİKA) Merkezi Ziyareti

Genel Sekreter Duman ve beraberindeki heyet, 
TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükyurt’u zi-
yaret etmiştir. TİKA’nın bölgede mültecilere yönelik 
olarak gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra Lübnan ve 
bölge ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin sorunlarının 
değerlendirildiği toplantıda Genel Sekreter Duman, 
UCLG-MEWA’nın bölgede yürütülen çalışmalarda 
TİKA’ya her konuda destek vermeye hazır oldukla-
rını vurgulamıştır.
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Dannieh Belediyeler Birliği Ziyareti

Lübnan ziyaretinin üçüncü gününde Dannieh Bele-
diyeler Birliği’ni ziyaret eden Genel Sekreter Duman 
ve UCLG-MEWA heyeti, bölgenin belediye başkan-
ları ile bir araya gelerek olası iş birliği alanlarını gö-
rüşmüştür. Birliğin, Bakhoon kentinde inşa edilecek 
olan yeni binasında incelemelerde bulunan Genel 
Sekreter Duman, UCLG-MEWA olarak binanın ti-
yatro salonunun inşasına destek vereceklerini ifade 
etmiş ve bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
ve diğer ilgili kurumlarla ortak hareket edileceğini 
sözlerine eklemiştir.

Trablusşam Ziyareti

Genel Sekreter Mehmet Duman ve UCLG-MEWA 
heyeti, Dannieh ziyaretinin ardından Trablusşam Be-
lediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmad 
Kamar Al Din ile bir araya gelmiştir. Taraflar arasın-

daki ortaklığın geliştirilmesi yollarının ele alındığı 
görüşmede, Trablus Belediyesi ve Al Fayhaa Bele-
diyeler Birliği’nin UCLG-MEWA üyelikleri gözden 
geçirilmiştir.

Lübnan’ın Kuzey Bölgesi’ndeki Belediye Başkan-
ları ile Toplantı 

Ziyaret kapsamında UCLG-MEWA Eş Başkanı ve 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Sa-
adie bir çalışma yemeği düzenlemiştir. Yemeğe 21 
belediye birliği başkanı ve 40 Kuzey Bölgesi bele-
diye başkanının yanı sıra Akkar, Trablus, Minyeh ve 
Dannieh Belediye Başkanları katılmıştır.

Yemeğin ardından yaptığı konuşmada, yeni iş birliği 
alanlarının inşasına yönelik olarak UCLG-MEWA he-
yetinin yaptığı ziyaretin önemine değinen Eş-Baş-
kan Saadie, bu kapsamda geliştirilen ortak projeler 
hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

Toplantı sonunda söz alan Genel Sekreter Duman 
ise, ev sahiplikleri sebebiyle Eş-Başkan Saadie’ye 
ve belediye başkanlarına teşekkür ederek en yakın 
zamanda Lübnan’ı tekrar ziyarete gelmeyi ve bu 
kapsamda Bekaa, Dağlık Lübnan ve Lübnan’ın gü-
ney bölgelerindeki belediyelerini de ziyaret ederek 
bu bölgelerle ilişkileri güçlendirmenin yollarını görü-
şeceklerini belirtmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ziyaretleri

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın 
başkanlığındaki UCLG-MEWA Heyeti, 20-22 Ocak 
2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nde (KKTC) kurumsal ilişkileri güçlendirmek 
üzere temaslarda bulunmuştur.
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Ziyaretlere ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birli-
ği (KTBB) ile başlayan Genel Sekreter Mehmet Du-
man, burada  KTBB  ve Güzelyurt Belediye Başkanı 
Mahmut Özçınar, KTBB Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Uluslara-
rası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle ile bir araya 
gelmiştir.

21 Ocak 2019 tarihinde Birlik Merkez Binası’nda ger-
çekleştirilen görüşmede Genel Sekreter Duman; 
KKTC’de bulunan yerel yönetimlerle olan ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve işbirliği sürecine dayalı daha aktif 
çalışmaların yürütülmesi gereğine vurgu yapmış-

tır. 2018 yılında UCLG-MEWA tarafından başlatılan 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalan-
dırması Pilot Projesi’ne de değinen Genel Sekreter 
Duman, benzer çalışmanın KKTC’de de yapılmasının 
önemli olduğunu, bu sayede ülkedeki yerel yönetim-
lerin küresel dile daha hakim şekilde faaliyet göste-
rebileceklerinin altını çizmiştir. Görüşmede yer alan 
KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Öz-
çınar da ülkedeki yerel yönetimler ile UCLG-MEWA 
arasındaki işbirliğinin daha güçlü hale getirilmesinin, 
çalışmalardaki verimi artıracağı ve faaliyetlerin ulus-
lararası platformlarda gündemde olan başlıklara uy-
gun şekilde yürütülebileceğini ifade etmiştir. 

Günün ikinci ziyareti Lefkoşa’da bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilmiştir. 
UCLG-MEWA ve KTBB heyetleri burada Müsteşar 
Fatih Öztürk tarafından ağırlanmıştır.

Müsteşar Öztürk’e UCLG-MEWA’nın teşkilat yapı-
sının yanı sıra; yürütülen proje ve faaliyetlerinden 
bahsedilmiştir. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri’ne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, 
görüşmenin ilgi odağı olmuştur.

Heyetin bir sonraki adresi ise Girne Belediyesi ol-
muştur. Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü maka-
mında ziyaret eden UCLG-MEWA ve KTBB Heyetle-
ri, UCLG-MEWA’nın komite faaliyetleri ile ilgili genel 
bilgilendirmede bulunmuştur. Girne Belediyesi’nin 
özellikle turizmdeki potansiyeli, yapılan görüşmele-
rin başlıca gündem maddesi olmuştur. Bu manada 
UCLG-MEWA’nın komiteleri üzerinden bu potansi-
yelin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar üzerin-
de durulmuştur. Yapılan görüşmede, olası işbirlikle-
rinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden 
Başkan Güngördü, bunun için gerekli çalışmalara bir 
an önce başlayacaklarını kaydetmiştir. Aynı görüş-
mede yer alan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet 
Hulusioğlu ise dünyanın belediyecilikte çok hızlı iler-
lediği ve bu manada yerel düzeyde sorumlulukların 
da arttığına dikkat çekmiştir. 

Belediye Başkanları ile yapılan görüşmenin ardından 
heyet; KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Baş-
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret 
Özersay’ı makamlarında ziyaret etmiştir.
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Her iki görüşmede de UCLG-MEWA’nın bölgesel 
ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği faaliyetler 
aktarılmıştır. UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi’nin 
bir benzerinin KKTC için de uygulanması konusu Ba-
kanlık düzeyinde de görüşülerek sonuçlarının ülke 
için önemi değerlendirilmiştir.

Temasların ikinci gününde ise heyet öncelikle İskele Be-
lediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaretin ardından Beyarmudu Belediyesi’ne geçilmiştir.

Belediye Başkanı İlker Edip, Beyarmudu Belediye-
si’nin çalışmaları hakkında bilgi verirken, yerel yö-
netimler ve KTBB işbirliği alanının genişletilmesinin 
son derece önemli olduğunun altını çizmiştir. Heyet 
daha sonra Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde tek-
nik incelemelerde bulunmuştur.

Görüşmeler kapsamında UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman, Kuzey Kıbrıs’taki yerel yö-
netimlerde UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Komitesi’nin çalışmaları üzerinde kurulabilecek 
ortaklıkların altını çizmiştir. Bu çerçevede; KTBB 
Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Öz-
çınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ça-
talköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, İskele 
Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Beyarmudu 
Belediye Başkanı İlker Edip, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü’nü im-
zalamıştır.

Tunus Belediye Başkanı’nın Ziyareti

Dünya Şehirler Kongresi İstanbul’19 kapsamında UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın mo-
deratörlüğünü yaptığı “Akıllı Şehirlerde Sürdürüle-
bilirlik” konulu oturumda konuşmacı olarak yer alan 
Tunus Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, 14 
Mart 2019 tarihinde konferans sonrası UCLG-MEWA 
Genel Sekreterliği’ni ziyaret etmiştir. Tunus Devleti İs-
tanbul Başkonsolosu Hadi Malik ile Tunus Ekonomik 
ve Kültürel İşler İstanbul Konsolosu Fawzi Haidari’nin 
de aralarında bulunduğu heyet; Tunus, Türkiye ve 
komşu ülkelerin yerel yönetim ilişkileri hakkında UC-
LG-MEWA Heyeti ile istişarelerde bulunmuştur. Heyet 

aynı zamanda teşkilatın çalışmaları ve yürütülen pro-
jeleri hakkında, UCLG-MEWA çalışanları tarafından 
bilgilendirilmiştir.

Tunus Diplomatik Misyonları ve belediye başkanı 
tarafından gerçekleştirilen ziyarette yerel yönetim-
ler üzerinden yapılan görüşmeler, kent diplomasisi-
nin uluslararası diplomasideki önemini bir kez daha 
ortaya koyuyor. Özellikle Birleşmiş Milletler 2030 
Gündemi’ne sıklıkla değinilen görüşme, hedeflerin 
uygulanması konusunda kentler arasında kurulacak 
işbirliklerine de bir zemin teşkil ediyor. Bu minval-
de, belediyeler arasında imzalanan protokollerin 
yaşayan bir doküman haline gelmesi de yine yapı-
lan görüşmede dile getirilen konular arasında yerini 
almıştır. Görüşmenin bir diğer önemli konusunu ise 
Tunuslu öğrenciler oluşturmuştur. Genel Sekreter 
Duman ile heyet arasında yapılan değerlendirmeler-
de, İstanbul’da yaşayan Tunuslu öğrencilere yönelik 
UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde bir program 
düzenlenmesi konusu da görüşülmüştür.
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UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadie’nin İstanbul 
Temasları 

UCLG-MEWA Başkanlık Divanı, bölge ülkelerdeki ye-
rel yönetim temsilcileri ile bir araya gelmeye dönem 
içerisinde devam etmiştir. Bu kapsamda Lübnan’dan 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 
Eş Başkanı Mohamed Saadie, İstanbul’daki yerel yö-
netim temsilcilerine bir dizi ziyarette bulunmuştur. 
30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 
ziyaretler sırasında Eş Başkan Saadie’ye Bakhoun 
Belediye Başkanı Ziad Jamal ve UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman eşlik etmiştir.

Ziyaretlerin ilk durağı, Sancaktepe Belediye Başka-
nı Şeyma Döğücü’ye olmuştur. UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, Döğücü’yü UCLG-MEWA 
faaliyetleri hakkında bilgilendirerek, Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği Komitesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı. 
Sancaktepe Belediyesi’nden sonraki ziyaret ise Üm-
raniye Belediyesi’ne yapılmıştır. Ümraniye Belediye 
Başkanı İsmet Yıldırım’dan belediyenin önümüzdeki 
dönem yapacağı çalışmalar hakkında bilgi alınarak, 
olası işbirlikleri masaya yatırıldı. Ayrıca UCLG 2010-
2016 Dönem Başkanı Mimar. Dr. Kadir Topbaş ile bir 
araya gelinerek, yerel politikalar hakkında istişare-
lerde bulunulmuştur.

Ziyaret programının devamı olarak; Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir görüşme 
gerçekleştirildi. Eş Başkan Saadie ve Hasan Tahsin 
Usta son dönemde yaşanan mülteci akını ile ilgili 
yerel yönetimler tarafından yapılması gereken çalış-
maları görüşmüşlerdir. Son olarak Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıcı ve Pendik Belediye Başkanı 
Ahmet Cin ziyaret edilmiştir. Bağcılar Belediye Baş-

kanı Lokman Çağrıcı önceki dönemde gerçekleştir-
dikleri faaliyetlerin bu dönemde de artarak devam 
edeceğini belirtmiştir. Pendik Belediye Başkanı 
Ahmet Cin ise UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed 
Saadie ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman tarafından teşkilatın çalışmaları hakkında 
bilgilendirilmiştir. 

31 Mart 2019 tarihinde MEWA Bölgesi ülkelerinden 
Türkiye’de yerel seçimler gerçekleştirilmiştir. Ziya-
retler vesilesiyle belediye başkanları tebrik edilerek, 
bu dönemde UCLG-MEWA ile yapılacak faaliyetler 
hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Toplantılarda 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere 
Türkiye ve Lübnan’daki yerel yönetimler arasındaki 
ilişkiler de irdelenmiştir. 

Kadıköy Belediyesi Ziyareti

UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve beraberindeki 
heyet, 28 Mayıs 2019 tarihinde, Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziya-
ret etmiştir. Şerdil Dara Odabaşı, UCLG-MEWA’nın 
bölge ülkelerinden olan Türkiye’de 31 Mart 2019 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kadıköy 
Belediye Başkanı seçilmişti. Ziyaret vesilesiyle göre-
ve yeni başlayan Başkan için tebrik ve başarı dilek-
leri iletilmiştir. Ayrıca UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, UCLG-MEWA tarihçesi, faaliyetleri, 
komiteleri ve yaklaşan UCLG-MEWA Kongresi hak-
kında Başkan Odabaşı’na detaylı bilgilendirmede 
bulunmuştur. Kadıköy Belediye Başkanı ve temsilci-
leri ile yapılan görüşmede ayrıca Kadıköy Belediye-
si’nin yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalar 
hakkında da bilgi alınmıştır.

Toplantıda, UCLG-MEWA’nın etkinliklerinden bahse-
dilerek, şu an hazırlanmakta olan projeler üzerinde 
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Başkan Odabaşı ile fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
Kadıköy Belediyesi ile UCLG-MEWA’nın birlikte ger-
çekleştirebileceği projeler üzerine konuşulmuştur. 
Ayrıca UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man, Kadıköy Belediye Başkanı’nı UCLG-MEWA aile-
sine katılmaya davet etmiştir. Tebrik ve olası işbirlikle-
rinin konuşulmasıyla toplantı sona ermiştir.

UCLG-MEWA’dan Gebze Belediyesi Ziyareti

UCLG-MEWA, 31 Mart 2019 tarihinde bölge ülke-
lerinde Türkiye’de gerçekleştirilen Mahalli İdareler 
Genel Seçimi ile göreve gelen belediye başkanlarını 
tebrik etmek ve teşkilat hakkında bilgi vermek ama-
cıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere devam etmiştir. Bu 
kapsamda; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman ve beraberindeki heyet, aynı zamanda 2016-
2019 Dönemi UCLG-MEWA Saymanı olan Gebze 
Belediyesi’nin başkanlığına seçilen Zinnur Büyük-
göz’ü 17 Haziran 2019 tarihinde ziyaret etmiştir.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz ilk olarak 
teşkilatın yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirilmiş-
tir. Gebze Belediyesi’nin de dahil olduğu Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması 
Pilot Projesi’nin detayları ve MEWA Bölgesi genelin-
de yürütülen çalışmalar da Genel Sekreter Duman 
tarafından yapılan aktarılan konular arasında yer al-
mıştır. Yapılan görüşmenin bir diğer önemli gündem 
maddesi ise; 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Ür-
dün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilecek olan 
UCLG-MEWA Kongresi’nin hazırlıkları olmuştur. Bu 
doğrultuda UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi/
Denetim Kurulu Toplantısı’nın hazırlıkları da Başkan 
Büyükgöz ile görüşülmüştür.

Teşkilatın küresel gündemlere ilişkin takip ettiği ko-
nuların üyelerle paylaşılması, yapılan ziyaretlerin bir 
diğer önemli ayağını oluşturmuştur. Özellikle Eylül 
2017’de Nevşehir’de gerçekleştirilen Aracı Şehirler 
MEWA Bölgesel Forumu sonrasında bölgedeki ça-
lışmalarına hız kazandıran UCLG-MEWA, Türkiye’nin 
bu manada rol modellerinden olan Gebze’de yürü-
tülecek çalışmalar hakkında da Başkan Büyükgöz ile 
değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kır ve kent arasında kurduğu bağlantılarla öne çıkan 
ve kalkınmanın kilit aktörleri olarak görülen aracı şe-
hirler, teşkilatın yeni çalışma döneminde de üzerin-
de yoğunlaşılan konulardan biri olacak. Bu manada 
MEWA Bölgesi’ndeki ülkelerde belirlenen pilot be-
lediyelerle çalışmaların takip edilerek, küresel politi-
kalara entegre bir işleyiş için gerekli adımların üyeler 
ile birlikte atılması hedefleniyor.

B- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
(BM), ULUSAL VE ULUSLARA-
RASI TEŞKİLATLARLA İLİŞKİ-
LERİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu kapsamda, 19 Nisan 2016 tarihinden 09 Temmuz 
2019 tarihine kadar olan dönemde gerçekleştirilen ça-
lışmalar ve faaliyetler şu başlıklar altında yürütülmüştür.

1. Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Kuruluşları ile İlişkilerin Geliştirilmesi
Raporlama döneminde (19 Nisan 2016- 09 Temmuz 
2019) Birleşmiş Milletler Teşkilatları ile ilgili ilişkilerin 
geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet-
ler aşağıda bulunan maddeleri kapsamaktadır.

1.1. UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. 
Toplantısı 

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin (DMK) 40. Oturu-
mu kapsamında, 10-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında, 
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İstanbul Kongre Merkezi’nde, UCLG-MEWA ve OWHC 
(Dünya Miras Kentler Teşkilatı) bir ortak yan etkinlik 
düzenlemiştir. 13 Temmuz’da yapılan “Kentsel Direnç-
lilik ve Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı yan etkin-
likte, çeşitli ülkelerden panelistler sunumlar yapmış-
tır. OWHC Genel Sekreter Yardımcısı Lee Minaidis’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel formatın-
daki etkinlikte, sunumlara geçilmeden önce dönemin 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Leyla Şen UC-
LG-MEWA hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

Bir buçuk saatlik program boyunca OWHC Genel 
Sekreteri Denis Ricard, UNESCO Dünya Miras Ko-
mitesi Direktörü Temsilcisi Michael Turner, OWHC 
Bölge Direktörü Matthias Ripp, Tarihi Kentler Birli-
ği Genel Sekreteri Sezer Cihan, Doç. Dr. Pelin Pınar 
Özden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Var-
lıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok birer konuşma yap-
mıştır. UNESCO WHC 40. oturumuna akredite olan 
katılımcılara açık olan ve yoğun ilgi gören etkinliğin 
son bölümünde panelistler, katılımcılardan gelen so-
rulara yanıt verdiler.

OWHC Nedir?

290’dan fazla üyesiyle OWHC, Dünya Miras Söz-
leşmesi ve UNESCO standartlarına uygun olarak 
üyelerini özellikle miras koruma ve yönetim yön-
temlerinin kullanılması ve iyileştirilmesi konusunda 
destekler. OWHC ayrıca üyeleri arasında işbirliği ve 
bilgi değişimini ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini 
teşvik eder.

1.2. HABITAT III Konferansı Üçüncü Hazırlık Ko-
mitesi Toplantısı (PrepCom3) 

Habitat III Hazırlık Komitesi’nin (PrepCom3) üçüncü 
oturumu, 25-27 Temmuz 2016 tarihinde Surabaya, 
Endonezya’da gerçekleşmiştir. PrepCom3 ile Yeni 
Kentsel Gündem’in kabul edilmesine doğru giden 
süreçte büyük ilerleme kaydetmiştir. Üç gün süren 
yoğun müzakereler süresince, üye ülkelerden ge-
len temsilciler, sürdürülebilir kentleşme konusunda 
gündemin en önemli noktalarını ele almıştır. 

Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, hükümetler arası teş-
kilatlardan, yerel ve bölgesel yönetimlerden temsilci 

ve paydaşlar; 27 paralel etkinlik ve 39 yan etkinlikte 
yeni bir sürdürülebilir kentsel gelişme modelini ele 
almışlardır. 

PrepCom3’ün üye ülkeler için Kito’da gerçekleştirilen 
Habitat III Konferansı öncesi Yeni Kentsel Gündem’in 
tartışılmasında kilit bir platform olarak oynadığı 
önemli rol, yüksek katılımcı sayısında da kendini gös-
termiştir. Üç gün süren toplantıya 142 farklı ülkeden 
toplam 4,248 katılımcı kayıt yaptırmıştır. Üç gün sü-
ren müzakereler sonucunda, Yeni Kentsel Gündem’in 
son taslağı yayımlanmış ancak itirazların giderilmesi 
için Eylül 2016’da teknik düzey müzakerelerin devamı 
yönünde karar alınmıştır.

Kentsel Konuşmacılar Köşesi

PrepCom3 Oturumları’na paralel olarak, dünyanın 
çeşitli yerlerinden çeşitli paydaşların en fazla 20 da-
kika süresince konuşma yaptığı yenilikçi bir format 
uygulanmıştır. Kentsel Konuşmacılar Köşesi (Urban 
Speakers Corner), tüm oturumlar kaydedilerek ve 
sosyal medyada yayımlanarak gerçekleşmiştir. 

25 Temmuz’da konuşmasını gerçekleştiren dönemin 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Leyla Şen, 
mülteci krizinin çözülmesinde yerel yönetimlerin oy-
nadığı rolü vurgulamıştır. Dr. Şen, MEWA bölgesin-
den mülteciler hakkında bazı örnekler ve istatistik-
ler vererek çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan 
şehirlere destek sağlamak için uluslararası toplum-
daki işbirliği ve dayanışma ihtiyacının altını çizmiş-
tir. Dr. Şen, katılımcıları ayrıca MEWA bölgesindeki 
şehirlerde farkındalığı artırmak ve yaşanan sorunları 
hafifletmek için UCLG-MEWA’nın yaptığı girişimler 
konusunda bilgilendirmiştir. Dr. Şen’in konuşması, 
dinleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle dinlenmiştir. 
CEMR Genel Sekreteri Frederick Vallier, soru-cevap 
oturumunda Dr. Şen’in dikkat çektiği noktalara des-
teğini belirtmiştir. 

Kentsel Konuşmacılar Köşesi, PrepCom3 etkinliği 
boyunca konuşmacı ağırlamıştır. 

Yan Etkinlik: Arap Kentsel Gündemine Doğru

“Arap Kentsel Gündemine Doğru” başlıklı yan etkin-
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lik, Arap Devletleri Ligi ve BM-Habitat Arap Devletler 
Bölgesel Ofisi tarafından, 26 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Temsilcilerin yoğun katılım göster-
diği etkinlikte, Arap bölgesinin konut ve sürdürü-
lebilir kentsel kalkınma konularında karşılaştığı en 
temel sorunlar dile getirilmiştir. Etkinlik ayrıca Yeni 
Kentsel Gündem’in ve 2030 Sürdürülebilir Kalkın-
ma Gündemi’nin –özellikle de insan yerleşimlerinin 
kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale ge-
tirilmesi adına 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 
(SKH11) - hayata geçmesine yönelik beklenti ve fır-
satların da ele alınmasını sağlamıştır.

 Oturum sırasında, BM-Habitat Bölgesel Direktö-
rü Dr. Aisa Kirabo Kacyira, Bahreyn Krallığı İskan 
Bakanı Bassem Yacoub Alhomar, Suudi Arabistan 
Krallığı Belediyeler ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı 
Dr. Abdelrahman Alsheikh, UN ESCWA’dan Naela 
Haddad, Arap Devletleri Ligi’nden Waleed Al-Ara-
by ve UCLG-MEWA’yı temsilen Salim Korkmaz Arap 
bölgesinde kentleşme konusuna farklı açılardan de-
ğinerek konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Salim Korkmaz yaptığı konuşmada, küresel kentsel 
kalkınmanın yarattığı sorunların giderilmesi, SKH’nin 
ve Yeni Kentsel Gündem’in yerelleştirilmesi ve izlen-
mesi konusunda yerel yönetimlerin oynayabilecek-
leri role de değinmiştir.

Etkinlik, Yeni Kentsel Gündem’e doğru Arap devlet-
lerinin konumları konusunda yapılan tartışmalarla 
sona ermiştir.

1.3. HABITAT III Konferansı

BM Habitat III Konferansı, 17-20 Ekim 2016 tarihle-
rinde, Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilmiş-
tir. Dünya genelinden 30.000 katılımcının akredite 
olduğu Konferans boyunca ulusal delegasyonlar, 
yerel yönetimler, STK’lar ve diğer paydaşlar; Genel 
Oturumlar, paralel etkinlikler ve yan etkinliklerde, 
kentlerin ve yaşam alanlarının önümüzdeki 20 yı-
lının nasıl şekilleneceği konusunda müzakerelerde 
bulunmuşlardır. Dört gün süren Konferans, Yeni 
Kentsel Gündem’in kabul edilmesiyle sona ermiştir. 
Konferans’ın sonuç belgesi olan Yeni Kentsel Gün-
dem, dünya genelinde sürdürülebilir kentsel kalkın-

manın nasıl sağlanacağı konusunda bir rehber ni-
teliği taşımaktadır. Alt-ulusal ve yerel yönetimlerin, 
ulusal hükümetlerle birlikte kalkınmanın stratejik ve 
operasyonel bir ortağı olarak tanındığı Yeni Kentsel 
Gündem belgesi, UCLG’nin öncülüğünü üstlendiği 
yerel yönetimler hareketi açısından da önemli kaza-
nımlara işaret etmektedir. BM’nin BM-HABITAT, bun-
dan sonraki süreçte Yeni Kentsel Gündem’in Kito 
Uygulama Planı çerçevesinde hayata geçirilmesine 
odaklanmıştır. Kito Uygulama Planı, Habitat III Kon-
feransı’nın sonuçlarının ve Yeni Kentsel Gündem’in 
uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çeşitli 
ortakların taahhütlerini içermektedir.

Birleşmiş Milletler tarihinin en geniş sivil toplum ve 
yerel yönetimler katılımının sağlandığı Konferans, 
2.000’den fazla yerel ve bölgesel yönetim temsilci-
sine ev sahipliği yapmıştır. Konferans’ın sonuç bel-
gesi olan Yeni Kentsel Gündem, dünya genelinde 
sürdürülebilir kentsel kalkınmanın nasıl sağlanacağı 
konusunda rehber niteliği taşımaktadır. 

Habitat III için Kito’da buluşan yerel yönetimler, 
burada aynı zamanda 2. Yerel ve Bölgesel Liderler 
Dünya Asamblesi’ni de gerçekleştirmişlerdir. HA-
BITAT III programının bir parçası olarak gerçekleş-
tirilen Asamble’nin sonuç belgesi olarak Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü üyeleri bir 
“Bogota Taahhüdü” adlı bir bildirge yayınlamıştır.

1.4. BM HABITAT Arap Dünyası’nda Göç ve Kap-
sayıcı Şehirler Uzman Grubu Toplantısı

BM HABITAT, Arap Dünyası’nda Göç ve Kapsayıcı 
Şehirler Uzman Grubu Toplantısı, Birleşmiş Millet-
ler İnsan Yerleşimleri Programı (BM HABITAT) Arap 
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Bölgesi Ofisi tarafından 27-28 Ekim 2016 tarihinde 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilmiştir. 
UCLG-MEWA’nın da katıldığı toplantıya Arap böl-
gesinden Irak, Lübnan, Filistin, Mısır, Tunus ve Fas 
gibi çok sayıda ülkeden gelen yerel yöneticiler, yerel 
yönetim birlik temsilcileri, uzmanlar ve bürokratlar 
katılmıştır. 

Toplantı kapsamında sunum yapan katılımcılar, 
Arap bölgesinde mültecilere ev sahipliği yapan ye-
rel yönetimlerin ve ülkelerin durumu ile ilgili bilgiler 
paylaşmıştır. UCLG-MEWA temsilcisi teşkilatın göç 
alanında ve mültecilere yönelik yaptığı faaliyetler ile 
ilgili bir sunum yapmıştır. İki gün süren toplantı, tüm 
katılımcıların dahil olduğu beyin fırtınası ve tartışma 
oturumu ile sona ermiştir. 

1.5. Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma 
Kurulu (UNACLA) Toplantısı

Yerel ve bölgesel yönetim ağları, 24 Nisan 2017 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Top-
lantısı’nda bir araya gelmiştir. 

“Küresel Kalkınma Gündemleri, Yerel Yönetimler için 
Çıkarımlar” başlıklı toplantı, Kalkınma Gündemi’ne 
ve Yeni Kentsel Gündem’e dair çıkarımların yerel 
yönetimler gözünden değerlendirilebilmesi için bir 
fırsat teşkil etmiştir. Dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş’ın baş-
kanlığını yaptığı toplantıya katılanlar arasında Döne-
min Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü 
Joan Clos, dönemin UCLG Genel Sekreteri Josep 
Roig, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Başkanı Fatma Şahin, Soria Belediye 
Başkanı ve CEMR Başkan Yardımcısı Carlos Marti-
nez, Yakutsk Belediye Başkanı ve UCLG Avrasya 
Bölge Teşkilatı Başkan Yardımcısı Aisen Nikolaev, ve 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da 
katılmıştır. Filipinler, Benin ve Botswana’dan Beledi-
ye Başkanları ile yerelde seçilmiş temsilcilerin yanı 
sıra; UCLG Bölge Teşkilatlarından temsilciler ve İngi-
liz Uluslar Topluluğu Yerel Yönetim Forumu (CLGF) 
ile Citynet gibi ortaklar da etkinliğe katılarak tecrü-
be paylaşımında bulunmuştur. 

Başkan Topbaş konuşmasında, “Yeni Kentsel Gün-

dem’in kabulünden sonra ilk kez bir araya geliyoruz. 
Bu da bu toplantıyı önemli kılıyor. Ayrıca bu toplantı 
BM-HABİTAT Yönetim Kurulu’nun Nairobi’deki 26. 
Toplantısının iki hafta öncesinde gerçekleşiyor. Bu-
rada Kito taahhütlerinin uygulanması ve takibi ko-
nusunda önemli kararlar alınacak. UNACLA önemli 
bir ana tanıklık ediyor.” demiş ve “Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin kalkınmadaki önemli rolünü gösterme 
vakti geldi. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak biz-
ler, kalkınmayı herkes için mümkün kılan temel ak-
törleriz” ifadelerini kullanmıştır. 

Dönemin BM-Habitat İcra Direktörü Dr. Joan Clos, 
tüm katılımcıları Yeni Kentsel Gündem Uygulama 
Çerçevesi’ne katkı sunmaya ve uygulama süreci için 
önerilerde bulunmaya davet etmiştir. 

UCLG-MEWA Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yolunda ilerleme 
kaydedilmesi için izleme sürecinin önemine değin-
miştir. Başkan Şahin ayrıca göç olgusunun dünya ve 
özellikle de MEWA Bölgesi için önemini hatırlatarak, 
şehrin toplam nüfusunun %25’i olan 500.000 mül-
teciye ev sahipliği yapmakta olan Gaziantep’te, göç 
nedeniyle yerel yönetimler üzerindeki baskının bü-
yük oranda arttığını belirtmiştir. 

UCLG Genel Sekreteri ve CEMR temsilcisi benzer 
öneriler getirerek ve yerel yönetimlerin öneminin 
daha fazla tanınması ile dünyada çok kritik bir para-
digma değişikliğinin tecrübe edildiğini ifade etmiş-
lerdir. Merkezi yönetimler, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin uygulanmasında yerel yönetimlerin 
kilit bir rol oynadığını kabul edilse de, yerel yönetim-
lerin yetkilerinin finansal olanakları ile uyum içinde 
olabilmesi için yapılması gereken çalışmaların oldu-
ğu ayrıca vurgulanmıştır. 

Dr. Clos bu konuya istinaden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde büyük başarılara imza atan 
girişimleri nedeniyle Dr. Topbaş’ı tebrik etmiştir. 
Planlı kentleşmenin sürdürülebilir kentler inşa etme-
de temel yapıtaşı olduğunu hatırlatan Dr. Clos, ka-
tılımcıları yerel yönetimler mevzuatının kentleşme 
yolundaki etkilerini değerlendirmeye davet etmiştir. 

BM-Habitat Kentsel Yönetişim Bürosu Sorumlu-
su Diana Lopez, UNACLA’nın gelişme raporunun 
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yanı sıra; UNACLA’nın BM-Habitat Yönetim Kon-
seyi (Mayıs 2017), 2030 Gündemi İçin Üst Düzey 
Politika Forumu (Haziran 2017 ve 2018) ve Kentler 
İçin Bakanlıklarla Diyaloglar gibi BM bünyesindeki 
başlıca çalışmalara etki etme olanakları konulu bir 
sunum gerçekleştirmiştir. Dr. Clos, yerel yönetimle-
rin güçlenmesi için bir momentum oluştuğunu ve 
bu amaca ulaşmak için Dr. Topbaş’ın liderliğindeki 
UNACLA’nın çok değerli bir vesile olacağını belirte-
rek toplantının kapanış konuşmasını yapmıştır.

1.6. Şehirler ve Göç Küresel Konferansı

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı 
(UN-HABITAT), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 
UCLG tarafından organize edilen “Şehirler ve Göç 
Küresel Konferansı” 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde 
Belçika Federal Hükümeti Dışişleri, Dış Ticaret ve 
Kalkınma İşbirliği Bakanlığı’nın destekleriyle ve Me-
chelen Belediyesi ev sahipliğinde Lamot Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. New York Mülteci 
ve Göçmenler Deklarasyonu’nda ortaya koyulan ta-
ahhütlerin ve Yeni Kentsel Gündem’in ulusal çapta 
uygulanmasına ve yerel yönetimlerin bu konudaki 
çabalarına katkıda bulunacağını öngören konferan-
sa Avrupa, Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Asya ve 
Afrika’nın 50 ülkesinden 150’den fazla yerel yöne-
tim, BM örgütleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşu 
ve uluslararası kuruluş temsilcisi katılmıştır.

Yerel yönetimlerin Göç Konusunda Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin geliştirilmesine katkıda bulunmaları-
nı sağlamak için bir hazırlık etkinliği niteliği taşıyan 
Konferans, ayrıca Şubat 2018’de Malezya’nın Kuala 
Lumpur şehrinde düzenlenen 9. Dünya Kentsel Fo-
rumu’nda yapılan ilk resmi izleme süreci öncesinde, 
Yeni Kentsel Gündem’in (Habitat III) göçle ilgili ta-
ahhütlerinin uygulama sürecinin değerlendirilmesini 
sağlamayı da hedeflemiştir. 

MEWA Bölgesi’nden Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kilis 
Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Sultanbeyli Beledi-
yesi, Eyyübiye Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi 
Vakfı’nın (WALD) katıldığı konferansın, açılış ko-
nuşmalarının hemen ardından söz alan Kilis Beledi-
ye Başkanı Hasan Kara, UCLG-MEWA üyelerinden 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi 
ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Erkoç temsil ettikleri şehirlerdeki göç 
kaynaklı mevcut durumu paylaşmış; uluslararası ku-
rumların ve devletlerin bu alanda ortak sorumluluk 
üstlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Konferansın en büyük çıktısı yerel ve bölgesel yö-
netimlerin belediye başkanları ve yerel yönetim 
temsilcileri tarafından geliştirilecek olan Mechelen 
Göç Deklarasyonu’dur. Konferansa katılan yerel yö-
netimler özellikle de kapsayıcı büyüme için göç po-
litikalarını ve daha fazla çeşitliliği ifade eden kentsel 
yönetişimin yenilikçi ve etkili yaklaşımları vesilesi ile 
Deklarasyonu’nun hazırlanmasına önemli katkılar 
sunmuşlardır.

1.7. Dünya Kentsel Forumu 9’uncu Oturumu 

Sürdürülebilir kentsel kalkınma ve şehirler konulu en 
kapsamlı Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarından 
olan Dünya Kentsel Forumu’nun 9’uncu Oturumu 
(WUF9), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Progra-
mı (BM-HABITAT) ve Malezya Hükümeti’nin destek-
leriyle, 7-13 Şubat 2018 tarihleri arasında, Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur şehrinde düzenlenmiştir. 165 
farklı ülkeden yaklaşık 22.000 katılımcıyı, “2030 Şe-
hirleri, Herkes İçin Şehirler” temasıyla bir araya geti-
ren etkinlikte, UCLG-MEWA’yı, Genel Sekreter Meh-
met Duman, Eş-Başkanlardan Mohammed Saadie ve 
Proje Sorumlusu Barış Timur temsil etmiştir.
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Forum’un açılış konuşmasını yapan BM-HABITAT 
İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, şehirlerin ve 
insan yerleşimlerinin değişen ihtiyaçlarına dikkat çe-
kerek, geleceğin kentlerinin inşasında çok-paydaşlı 
yaklaşımlar benimsenmesinin önemini vurgulamış-
tır. Açılış oturumunun ardından Kadınlar Asamblesi 
ve Çocuk ve Gençler Asamblesi düzenlenmiştir. Et-
kinliğin ilk günü, asamblelerin kapanış oturumu ile 
sona ermiştir.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Bildirisi

Forum’un 8 Şubat tarihli ikinci gününde, 2013 yılında 
Dr. Kadir Topbaş’ın çağrısıyla bir danışma ve işbirliği 
mekanizması olarak kurulmuş olan Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Küresel Görev Gücü’nün UCLG ile birlikte 
organize ettiği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya 
Asamblesi gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü 
UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ve UCLG-Asya Pa-
sifik Genel Sekreteri Bernardia Tjandrewi’nin yaptığı 
oturumun sonunda, Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Bildirisi okunmuştur.

Bildiriyi, CEMR Genel Sekreteri Frederic Vallier ve 
METROPOLIS Genel Sekreteri Octavi De La Varga 
ile birlikte okuyan Genel Sekreter Duman; küresel, 
ulusal ve yerel düzeyde tüm sürdürülebilirlik gün-
demlerinin birbirlerine entegre edilmesinin önemini 
vurgulamıştır. Vatandaşları karar alma süreçlerinin 
merkezine koyan güçlü bir yerel yönetişim anlayı-
şının benimsenmesinin gerekliliğine dikkat çeken 
Duman, bunun için yerel ve bölgesel yönetimlere 
gerekli yetki, kaynak ve sorumlulukların verilmesinin 
önemini vurgulamıştır.

Etkinliğin üçüncü günü, tematik oturumlarla devam 
etmiştir. “Belediye Başkanları Paneli”nde konuşmacı 

olarak yer alan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı 
ve UCLG-MEWA Eş-Başkanı Mohammed Saadie, 
göç yönetimi konusunda MEWA bölgesinde karşı-
laşılan zorluklara değinmiştir. Panelde ayrıca, Filis-
tin’den El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sne-
ineh, Yeni Kentel Gündem’in Arap coğrafyasında 
uygulanması konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Panelin ardından, Genel Sekreteri Duman ve 
Eş-Başkan Saadie, 5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde 
Fas’ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilen Aracı Şe-
hirler Dünya Forumu hazırlıklarının değerlendirildiği 
toplantıya katılmıştır. Burada UCLG Genel Sekrete-
ri Emilia SAIZ, Şafşavan Belediye Başkanı & UCLG 
Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohammed Sefiani, 
UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous 
Oussidhoum ve Faslı bakanlarla bir araya gelen Du-
man ve Saadie, UCLG-MEWA’nın forum hazırlıkları 
kapsamında Nevşehir’de gerçekleştirdiği Haritalan-
dırma Çalışması’nın sonuçlarını görüşmüştür. Aynı 
gün UCLG-MEWA Eş-Başkanı Mohammed SAADIE, 
“Şehirdeki Krizler, Krizdeki Şehirler” ve “Şehirlerde 
Zorla Yerinden Edilmeler” konulu iki oturumda din-
leyicilere hitap etmiştir.

“Daha Dengeli ve Adil bir Ulusal Kalkınma için 
Aracı Şehirler”

10 Şubat tarihinde “Sürdürülebilir Kalkınmaya En-
tegre Bölgesel Yaklaşım” adlı oturuma katılan Genel 
Sekreter Duman; öğleden sonra, Türkiye Cumhuri-
yeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavak-
çı’yı ziyaret etmiştir. Ardından, konuşmacı olarak 
“Aracı Şehirlerde Yeni Kentsel Gündem” oturumu-
na katılan Duman, günümüz ülkelerinin birçoğunda 
ekonomilerin başlıca metropollerde yoğunlaştığına 
dikkat çekmiştir. Bu noktada, aracı şehirlerin rolüne 
vurgu yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri, eğer 
uygun yatırım ve teşviklerle desteklenirlerse, aracı 
şehirlerin daha dengeli ve adil bir ulusal ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlayabileceğini ifade etmiştir. 
Ayrıca, aracı şehirlerin metropollere yönelik göç 
dalgalarında bir tampon bölge olarak rol alabile-
ceklerini belirten Genel Sekreter Duman, bu şekil-
de, yoğun nüfus oranlarının beraberinde getirdiği 
sorumlulukların daha adil şekilde paylaşılabileceğini 
vurgulamıştır.
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Birçok yan etkinlik ve özel oturum ile devam eden 
Forum, Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına dair 
ilk raporun oluşturulmasında önemli bir referans 
noktası olmuştur. 

1.8. Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu 

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UN-DESA) 
tarafından düzenlenen Kamu Hizmetleri Forumu, 
21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Fas’ın başkenti 
Marakeş’te düzenlenmiştir. “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni Gerçekleştirebilmek için Yönetişimi Ya-
kalamak” teması altında gerçekleştirilen Forum’da 
UCLG tarafından bir oturum düzenlenmiştir. Bahse 
konu oturuma MEWA Bölgesi’ni temsilen Filistin’de 
bulunan Asira El Shamaliya Belediyesi ve Amman 
Büyükşehir Belediyesi katılmıştır. 

Programa UCLG-MEWA’yı temsilen katılan ve sunum 
katkısında bulunan belediyeler; Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri’nin uygulanmasında merkezi yönetim 
ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin güçlendi-
rilmesi, yerel ve ulusal mekanizmalar nezdinde küre-
sel gündemler konusunda kapasite artırımı ve etkili 
çok paydaşlı işbirlikleri konusunda bilgi ve tecrübe 
paylaşımı imkanından yararlanmışlardır. Forum kap-
samında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygu-
lanmasında yerel sahiplenme ve dolayısıyla kentlerin 
kalkınmadaki önemi konusunda MEWA Bölgesi’nin 
kapasite artışına katkı sağlanmıştır. 

1.9. Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forum 

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Temmuz ayında 
düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forum (HLPF), 2018 
yılında “Sürdürülebilir ve Dirençli Toplumlara Dö-
nüşüm” teması ile 9-18 Temmuz 2018 tarihlerinde 
ABD’nin New York eyaletinde gerçekleştirilmiştir. 
Merkezi yönetim ve yerel yönetim temsilcilerinin 
katıldığı programda, UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
ile Karesi Belediye Başkanı, MEWA Bölgesi’ni temsil 
etmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin hayata geçiril-
mesinde üye ülkelerin kaydettiği ilerlemeleri incele-
yerek, bu alanda yaşanan sorunlara yönelik yol ha-
ritası çıkarmayı hedefleyen Forum’da, UCLG Dünya 
Teşkilatı öncülüğündeki Yerel ve Bölgesel Yönetim-

ler Küresel Görev Gücü (GTF) tarafından bölgesel 
raporlar sunulmuştur. Program kapsamında MEWA 
Bölgesi’nde yer alan Bahreyn, Lübnan, Katar, Suudi 
Arabistan, Filistin Devleti ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nden de UCLG-MEWA kanalıyla elde edilen veriler, 
raporlara işlenmiştir. 

2. Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerin 
Geliştirilmesi
Bu dönemde (19 Nisan 2016 – 09 Temmuz 2019), 
uluslararası teşkilatlarla ilişkilerin geliştirilmesi yö-
nündeki ortak çalışmalar ve faaliyetler ile bu teşki-
latların hangileri olduğu aşağıda verilmiştir.

2.1. Dünya İnsani Yardım Zirvesi

Dünya İnsani Zirvesi 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleş-
tirilmiştir.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Mimar Dr. Kadir Top-
baş, dünyada ilk kez düzenlenen tarihi önemdeki 
zirvenin “Çatışmaları Önlemek ve Durdurmak Adına 
Siyasi Liderlik” konulu oturumunda konuşma yap-
mıştır.

Başkan Topbaş, konuşmasında, “burada sizlere iki 
şapkamla UCLG ve İBB Başkanı olarak hitap edi-
yorum. Yakın kolay, uzak zor idare edilir. 15 milyonu 
aşan nüfusuyla ve 8 bin 500 yıllık tarihiyle impa-
ratorluklar şehri olan İstanbul, gerçek anlamda bir 
barış kenti. Farklı din ve kültürlerden insanlar İstan-
bul’da 563 yıldır burada huzur ve barış içinde ya-
şamakta. İstanbul’un huzur ve barışın sembol şehri 
olarak söyleyebiliriz. Bunun nasıl gerçekleştiği ince-
lenmelidir” demiştir.

Zirve, ister doğal afet kaynaklı, ister silahlı çatışmalar 
sonucu olsun, insan acılarının İkinci Dünya Savaşın-
dan bu yana en yüksek düzeye ulaştığı bir dönemde 
düzenlenmiştir. Zirve, ilgili tüm paydaşların katkıla-
rıyla mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sına-
malara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi; ayrıca 
insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gün-
dem oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
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2.2. Kalkınma Politika Forumu Toplantıları

Bu dönemde (19 Nisan 2016 – 09 Temmuz 2019), 
Kalkınma Politika Forumu ile ilişkilerin geliştirilme-
si yönündeki ortak çalışmalar ve faaliyetler aşağıda 
verilmiştir:

2.2.1. Kalkınma Politika Forumu – Ekim 2016

Kalkınma Politika Forumu (PFD) temsilcileri 3-6 
Ekim 2016 tarihleri arasına Senegal’in başkenti Da-
kar’da bir araya gelmiştir. Toplantının açılışını Dakar 
Belediye Başkanı ve UCLG Afrika Başkanı Khalifa 
Ababacar Sall gerçekleştirmiştir.

Kalkınma Politika Forumu’nun toplantıdaki temel 
tartışma teması; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’nin (SKH) hayata geçirilmesinde yerel yöne-
timlerin ve STK’ların rolünün ne olması gerektiği ile 
sürecin temel finansörlerinden birisi olarak AB’nin 
yerel aktörlere erişimde hangi mekanizma ve ens-
trümanlara ihtiyaç duyduğu olmuştur.

Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen Kal-
kınma Politika Forumu’na dönemin UCLG-MEWA 
Genel Koordinatörü Dr. Leyla Şen katılmıştır.

2.2.2. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Görev 
Gücü Şubat Toplantısı – Şubat 2017

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kalkın-
ma Politika Forumu (Policy Forum on Development 
– PFD) toplantılarının hazırlıklarından ve sürecin yö-
netiminden sorumlu olan Kalkınma Politika Forumu 
Görev Gücü Toplantısı, 1-2 Şubat 2017 tarihlerinde 
Belçika’nın ve Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de 
gerçekleştirilmiştir. 

Yerel yönetimleri temsilen UCLG ASPAC, FLAC-
MA, PLATFORMA gibi kuruluşlarla birlikte UC-
LG-MEWA’nın da üye olduğu Görev Gücü Toplantı-
sı’nda, 2017 PFD etkinlikleri takvimi ve Mart ayında 
gerçekleştirilen beşinci PFD Toplantısı’nın planlama-
sı yapılmıştır. Görev Gücü’nün yenilenmesine dair 
sürecin de ele alındığı toplantıda, katılımcı ortaklığın 
günümüzün karmaşık ve birbiri ile ilişkili sorunlarına 

daha etkin cevap verebilmede ve Gündem 2030’un 
uygulanmasında oynayacağı rolün önemine değinil-
miştir.

Toplantıda ayrıca Afrika, Karayip ve Pasifik ülkele-
rinde daha istikrarlı yönetimler ve dirençli toplumlar 
için Avrupa Birliği ve bölge ülkeler arasında olası iş 
birlikleri üzerinde durulmuştur. İki gün süren Görev 
Gücü Toplantısı, gerçekleştirilen çalışmaların öze-
ti ve önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek PFD 
toplantılarına dair yol haritasının belirlenmesi ile son 
bulmuştur.

2.2.3. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Görev 
Gücü ve Yıllık Küresel Forum Toplantıları – Mart 
2017

Kalkınma Politika Forumu (PFD), Görev Gücü ve Yıl-
lık Küresel Forum Toplantılarını 21-23 Mart tarihlerin-
de Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu top-
lantı, 2017’de izlenecek yol haritasının belirlenmesi 
ve Kapsayıcı Çok Taraflı Ortaklıklar konusunda ortak 
doküman hazırlığı üzerinde yoğunlaşmış ve 2017 Yol 
Haritası’nın kabulü ile sona ermiştir.

PFD kapsamındaki son gelişmeler ile 2017 ve son-
rası için öneriler ve yol haritasının tartışıldığı ilk otu-
rumdan sonra en önemli küresel gündem maddesi 
olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygu-
lanmasında AB’nin ve diğer ortakların rolünün ne 
olacağı tartışılmıştır. Uygulamanın; dirençlilik, gü-
venlik ve kalkınma ekseninde ele alınacağı ve ye-
rel yönetimlerle olan işbirliğinin ise “dönüştürücü 
uygulamalar” vurgusu ile şekilleneceğine değinilen 
oturumda; AB için öncelikli tematik alanların iklim 
değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, kırılgan top-
lumlar ve zorunlu göçün temel nedenlerinin ortadan 
kaldırılması olduğu üzerinde durulmuştur. Hangi 
alanda çalışılırsa çalışılsın dönüştürücü sonuç yara-
tılabilmesi için elverişli ortam analizinin ana faaliyet 
olarak çağrı dokümanlarına ekleneceği de ayrıca 
vurgulanmıştır.
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2.2.3. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Görev 
Gücü Haziran Toplantısı – Haziran 

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kalkın-
ma Politika Forumu toplantılarının hazırlıklarından 
ve sürecin yönetiminden sorumlu olan Kalkınma Po-
litika Forumu Görev Gücü’nün son toplantısı, 9 Ha-
ziran 2017 tarihinde Belçika’nın ve Avrupa Birliği’nin 
başkenti Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Yerel yöne-
timleri temsilen UCLG ASPAC, FLACMA, PLATFOR-
MA gibi kuruluşlarla birlikte UCLG-MEWA’nın da 
üye olduğu Görev Gücü Toplantısı’nda, önümüzdeki 
PFD takvimi, PFD’nin bilgi yönetimi stratejisi ile son 
PFD toplantısının sonuçları görüşülmüştür.

Toplantı’da başlıca şu konular ele alınmıştır:

 » Görev Gücü üyelerinin, 6-7 Temmuz 2017’de 
Brüksel’de düzenlenen Ortaklık Forumu’na davet 
edilmesi, 

 » Ürdün’de 3-4 Ekim 2017’de düzenlenecek olan 
Çok-Paydaşlı PFD Toplantısı’na katılacak yerel 

yönetim temsilcilerinin UCLG-MEWA tarafın-
dan belirlenmesi; toplantının hemen ardından, 5 
Ekim’de bir Görev Gücü Toplantısı yapılması, 

 » Avrupa Bölgesel PFD Toplantısı’nın Ocak 2018’in 
3. haftasında Belçika’nın Brüksel ya da Gent şeh-
rinde düzenlenmesi, 

 » Avrupa Komisyonu’nun, 6 PFD üyeliği kontenjanı 
için çağrıya çıkması,

 » Toplantıda ayrıca 2018 yılındaki küresel PFD 
toplantısının tematik alanlarıyla ilgili de beyin 
fırtınası gerçekleştirilmiştir. Toplumsal cinsiyet, 
dirençlilik ve iklim değişikliği gibi konu başlıkları 
etrafında bir genel çerçeve belirlenmesi kararlaş-
tırılmıştır.

2.2.4. Avrupa Birliği Ortaklık Forumu ve 
Desantralize İşbirliği Toplantısı. Temmuz 2017

6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde, Avrupa ve dünya 
genelinden yerel yönetimler, STK’lar, insan hakları 
kuruluşları ile Avrupa Birliği kurumlarının ve kalkın-
ma paydaşlarının katılımıyla AB Ortaklık Forumu 
düzenlenmiştir. UCLG Dünya Teşkilatı’nın yanı sıra, 
UCLG Afrika, UCLG ASPAC ve CEMR gibi bölge teş-
kilatlarının da yer aldığı toplantıya UCLG-MEWA’yı 
temsilen Genel Koordinatör Salim Korkmaz katıl-
mıştır. Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve 
Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Forum’da, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluş-
ları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve böyle-
likle, bu paydaşların yönetişim aktörleri olarak daha 
fazla rol almalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Toplantının birinci gününde gerçekleştirilen “Politi-
ka Diyaloglarında Güney Komşuluk Bölgesi ve Orta 
Doğu’da Sinerjiler Oluşturmak” (Forging Synergies 
on Policy Dialogues in the Neighbourhood South 
and the Middle East) başlıklı panelde bir konuşma 
yapan Salim Korkmaz, bölgemizdeki yerel yönetim-
lerin, çatışmalardan ve bunun sonucunda yaşanan 
yoğun göçten kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya olduğunu ifade ederek, bu kapsamda AB’nin 
bölgedeki yerel yönetimler ile doğrudan işbirliği 
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yapmasının önemini vurgulamıştır. Oturumda 3-4 
Ekim’de Ürdün’de düzenlenen olan Çok Paydaşlı 
Kalkınma Politika Forumu Toplantısı hakkında da 
katılımcılara bilgi verilmiştir.

İki gün süren Forum, SKH’lerin uygulanması ve AB 
ile üye devletler nezdinde kalkınma işbirliğinin yeni 
çerçevesi olarak kabul edilen yeni AB Kalkınma 
Konsensüsü ile ilgili olarak, yerel ve bölgesel yöne-
timlerin kilit rollerinin vurgulanmasına olanak sağla-
mıştır. Forum vesilesiyle, SKH’lerin uygulanmasında 
ortaklıklar kurulmasının önemi ve yerel yönetimler 
ile STK’lar arasındaki işbirliğinin SKH’lerin yerelleş-
tirilmesi açısından gerekliliği üzerinde durulmuştur.

2.2.5. PFD Orta Doğu ve Güneydeki Komşu Ülke-
lerle Çok Paydaşlı Ortaklık Toplantısı – Ekim 2018

Ortadoğu ve Güneydeki Komşu Ülkelerle Çok Pay-
daşlı Ortaklık Toplantısı, 3-4 Ekim tarihlerinde Ür-
dün, Ölü Deniz’de gerçekleştirildi. Toplantıda işbirliği 
kavramının değişen yapısı ve bu değişimin bölgeye 
ve AB Kalkınma Politikasına etkileri tartışılmıştır.

Toplantının ilk gününde, AB kalkınma politikasının 
genel yapısı ve PFD toplantılarının sürdürülebilir 
kalkınma noktasında MENA bölgesindeki sivil top-
lum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve diğer paydaş-
ları desteklemede oynadığı rol değerlendirilmiştir. 
2030 Gündemi’nin yerelde uygulanışı konusunun 
da ele alındığı toplantıda, kalkınma ile ilgili olarak di-
rençlilik, göç, güvenlik ve insan hakları gibi konulara 
eğilmenin önemi vurgulanmıştır. Kalkınma politika-
larının başarıya ulaşmasında karşılaşılan küresel zor-
lukların değişen niteliği göz önüne alındığında PFD 
Toplantısı, ulusal hükümetler arasındaki iş birliğinin 
ötesine geçerek, STK’lar ve yerel yönetimler ile ko-
ordinasyon halinde daha güçlü ortaklıklar kurulması 
için önemli bir platform sunmuştur.

İlk günün sonunda katılımcılar, 2030 Gündemi’nin 
yerelleştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara 
değinmiştir. Bu anlamda, ulusal yönetimlerin kal-
kınma diyaloglarında sivil toplumla iş birliği konu-
sundaki isteksizliklerine istinaden, yerel yönetimler 
ve sivil toplum arasında güven inşasının önemine 
vurgu yapılmıştır. Ayrıca, özellikle Arap coğrafya-
sında kadın ve gençlerin bu husustaki rollerine dair 
farkındalığın arttırılmasının gerekliliğine dikkat çe-
kilmiştir.

Bunun yanında, toplantının ilk gününde gerçekleş-
tirilen oturumların çıktılarına dair bazı önerilerde 
bulunulmuştur. Özellikle bölgede çokça rastlanılan 
yolsuzluk ve idari yetkinin kötüye kullanımı gibi ko-
nularla mücadele etmek için Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Bölgesi’nde kurulacak güçlü iş birliklerine 
duyulan ihtiyaç ve böyle bir ortaklığın bölgede de-
mokrasi ve iyi yönetişim adına sağlayacağı katkılar 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, yoksullukla mücadele, 
sürdürülebilir kalkınmanın teşviki, genç girişimcile-
rin desteklenmesi gibi konuların ortak hedef ve aynı 
zamanda ortak sorumluluk alanları olması gerektiği-
nin altı çizilmiştir.

PFD Çok Paydaşlı Ortaklık Toplantısının ardından, 
UCLG-MEWA’nın da temsil edildiği PFD Görev Gücü 
Toplantısı 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. 3-4 
Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen PFD Toplantısı’nın 
oturumlarına dair çıktıların değerlendirildiği Görev 
Gücü Toplantısı’nda, 2018-2020 dönemi için PFD 
takvimi ve stratejisi görüşülmüştür.
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2.2.6. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Küresel 
Toplantısı. Mart 2018

Kalkınma Politika Forumu (PFD) Küresel 6. Toplan-
tısı, 20-22 Mart 2018 tarihlerinde, Belçika’nın Brüksel 
şehrinde gerçekleştirilmiştir. Dünyanın dört bir ya-
nından sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim tem-
silcilerini, Avrupa Birliği (AB) kurum ve kuruluşların-
dan temsilcilerin bir araya getirildiği toplantıda AB 
kalkınma politikaları değerlendirilmiştir. 

Yıl boyu gerçekleştirilen etkinliklerde yerel kalkın-
manın, iklim değişikliğinden göç yönetimine, ekono-
miden toplumsal eşitsizliklere kadar birçok konuyla 
ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Bir-
liği’nin, kendisini çevreleyen ülkelerle yerel kalkınma 
üzerine inşa etmeyi planladığı komşuluk politikası-
nın geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Etkinliklerde 
yerel düzeyde bütüncül bir sosyal ve ekonomik kal-
kınma için olası zorluk ve fırsatlar değerlendirilmiş, 
konuyla ilgili iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. 
Ayrıca, PFD Görev Gücü’nün bir üyesi olarak UC-
LG-MEWA, söz konusu toplantıların planlanması ve 
düzenlenmesinde aktif rol alarak, MEWA Bölgesi’n-
deki kentlerin uluslararası yerel kalkınma gündemle-
rine aktif katılımlarını teşvik etmiştir.

Göç ve Sosyal Uyum  Toplantı kapsamında UC-
LG-MEWA ve PLATFORMA işbirliği ile düzenlenen 
oturumda göç konusu; kalkınma, dirençlilik ve gü-
venlik ekseninde değerlendirilmiştir. Oturum kap-
samında; “Türkiye ve Lübnan’da Orta Doğu’dan 
gelen Kentsel Zorunlu Göçmenlere Yönelik Sosyal 
İçerme Politikaları” ele alınmıştır. Ayrıca bu iki ül-
kede göç yönetimi konusunda merkezi yönetim ile 
yerel idareler arasındaki ilişkiler de değerlendiril-
miştir.

AB Komisyonu tarafından yıl boyunca gerçekleşti-
rilen etkinliklerde, göçten yerel kalkınmaya, çevreye 
ilişkin sorunlardan yolsuzluğa kadar bir şehrin çev-
resel, sosyal ve ekonomik anlamda dirençli kılınma-
sına yönelik birçok konuda oturumlar gerçekleştiril-
miştir. Bu oturumlarda kentsel dirençliliğin çevresel, 
sosyal ve ekonomik yönleri tartışılmış, konuya ilişkin 
iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır.

2.2.7. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Görev 
Gücü Toplantısı – Ocak 2019

Avrupa Komisyonu’nun Uluslararası İşbirliği ve Kal-
kınma Genel Müdürlüğü (DG International Coope-
ration and Development) tarafından gerçekleştirilen 
Kalkınma Politika Forumu (PFD) toplantıları devam 
etmektedir. Bu kapsamda, PFD toplantılarının hazır-
lık süreçlerinden sorumlu PFD Görev Gücü’ne (PFD 
Task Force) üye kurum ve kuruluşların temsilcileri, 22 
Ocak 2019 tarihinde Brüksel’de bir araya gelmiştir.

UCLG-MEWA’nın da aralarında bulunduğu Gö-
rev Gücü üyeleri, 13-15 Mart 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek PFD 7’nci Küresel Toplantısı’nın 
hazırlıklarını değerlendirmiştir. Küresel Toplantı’nın 
tematik oturumlarında yerel yönetimleri temsil ede-
cek panelistler için UCLG-MEWA tarafından gerçek-
leştirilen hazırlık çalışmasının da ele alındığı toplan-
tıda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) 
uygulanmasına yönelik ülkeler nezdinde bir izleme 
aracı olan “Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporla-
rı (Voluntary National Review – VNR)” oturumun-
da Türkiye Belediyeler Birliği , “Çevresel Dirençlilik” 
oturumunda ise Filistin’den Ramallah Belediyesi’nin 
yer alması kararlaştırılmıştır.

Etkinlikte ayrıca PFD tüzüğünün güncellenmesine 
yönelik fikir ve öneriler de değerlendirilmiştir. Bilin-
diği üzere PFD platformunun AB Ortaklık Forumu 
etkinlikleriyle birleştirilmesi kararlaştırılmış, ve bu 
kapsamda PFD tüzüğünün daha kapsayıcı kılınma-
sına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Bunun yanı sıra, 
toplantıda 2019 yılı içerisinde AB tarafından yayın-
lanacak SKH Sentez Raporu’nun çalışmaları da de-
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ğerlendirilerek PFD’nin 2019 yılı içerisinde gerçek-
leştireceği çalışmalar takvimlendirilmiştir.

2.2.8. Kalkınma Politika Forumu (PFD) Küresel 
Toplantısı – Mart 2019

Kalkınma Politika Forumu (PFD)’nin 7’inci Küresel 
Toplantısı, 13-15 Mart 2019 tarihleri arasında Belçi-
ka’nın Brüksel kentinde gerçekleştirilmiştir. Avrupa 
Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, başta 
AB Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler olmak 
üzere, dünyanın dört bir yanından yerel yönetim ve 
sivil toplum temsilcileri AB’nin kalkınma politikaları-
nı tartışmak üzere bir araya gelmiştir.

Kolaylaştırıcılığını UCLG-MEWA’nın da üyeleri ara-
sında bulunduğu PFD Görev Gücü’nün yaptığı 
etkinliğin tematik oturumlarında MEWA Bölgesi 
temsilcileri katılımcılara hitap etmiştir. Bu kapsam-
da, “Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları” oturu-
munda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 
bir sunum gerçekleştirilmiştir. Oturumda, 2019 yı-
lında Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu’na 
(HLPF) rapor sunacak ülkeler arasında bulunan 
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
uygulanmasına yönelik çalışmaları aktarılmıştır. Ye-
rel yönetimlerin söz konusu rapora katkıda bulun-
ması sürecinde ulusal bir yerel yönetim birliği olarak 
TBB’nin rolünün yanı sıra, 2016 yılında sunulan Tür-
kiye raporunda öne çıkan gelişmeler ve eksiklikler 
değerlendirilmiştir.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Çevresel Direnç-
lilik” temalı panel, MEWA Bölgesi’nin temsil edildiği 
bir başka oturum olmuştur. 2030 Gündemi’nin çev-
re konusuna yönelik taahhütlerinin ele alındığı pa-
nelde, özellikle MEWA Bölgesi’nde Dirençlilik Eylem 

Planı bulunan 4 belediyeden biri olarak öne çıkan Fi-
listin’den Ramallah Belediyesi, konuşmacı olarak yer 
almıştır. Oturumda iklim değişikliğiyle mücadelede 
MEWA Bölgesi’nde yaşanan zorlukların ve fırsatların 
yanı sıra, Ramallah Belediyesi’nin kentsel dirençlilik 
stratejisi de paylaşılmıştır. Bu oturumun temel vur-
gusu; kentsel dirençlilik stratejisinin hazırlanmasın-
da çok paydaşlılığın önemi üzerine olmuştur. 

Bu oturumlara ek olarak çeşitli temalarda panellerin 
de düzenlendiği etkinlik, kapanış oturumuyla sona 
ermiştir. 

2.3. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) ile Yapılan 
Çalışmalar

Bu dönemde (19 Nisan 2016 – 09 Temmuz 2019), 
Bölgemizdeki önemli paydaşlarımızdan biri olan 
Arap Kentler Teşkilatı (ATO) ile ilişkilerin geliştiril-
mesine yönelik ortak çalışmalar ve faaliyetler tek 
başlık altında toplanarak aşağıda verilmiştir. 

2.3.1. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Ziyareti 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
Proje Sorumlusu Randa Al Sabbagh, 21-22 Ağustos 
2016’da Kuveyt’te Arap Kentleri Teşkilatı’na (ATO) 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Arap Kentleri Teşkilatı 
(ATO) Genel Sekreteri Ahmad Al-Sabeeh’e yapılan 
ziyaret sırasında Mehmet Duman, ATO ile daha fazla 
işbirliği yapmak istediklerini ifade etmiştir. Mehmet 
Duman ayrıca, “Eğer bu iki teşkilat etkili bir şekilde 
birlikte çalışırlarsa, Orta Doğu ve Batı Asya bölge-
sinde bulunan şehirler uluslararası arenada daha 
fazla güç sahibi olma imkânı bulacaklardır. Böylece 
bu şehirlerin sesleri tüm dünya tarafından duyula-
caktır” demiş ve ATO’yu, UCLG-MEWA’nın etkinlik-
lerine katılmaya davet etmiştir.

Her iki teşkilat, Orta Doğu ve Batı Asya’daki şehirleri 
gelecekte daha iyi temsil etmek için daha fazla işbir-
liği içinde çalışma konusunda mutabık kalmışlardır.

2.3.2. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) 54. Yönetim 
Kurulu Toplantısı

Arap Kentler Teşkilatı (ATO) 54. Yönetim Kurulu Top-
lantısı 17-18 Mart tarihlerinde, Moritanya’nın başkenti 
Nuakşot’ta gerçekleştirilmiştir. Toplantıya yirmiden 

57



fazla Arap ülkesinden belediye başkanı, bakan ve 
temsilci katılmıştır. Toplantıya UCLG-MEWA’yı tem-
silen, Genel Sekreter Mehmet Duman ile Tanıtım 
ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Muhammed Mahli 
katılmıştır. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman, toplantı kapsamında ATO Genel Sekreteri 
Ahmet Al Subaih, ev sahibi kentin Belediye Başkanı 
Amati Bint Hamadi ve Komorlar Devleti Büyük Ko-
mor Valisi Hasan Hamadi’nin yanı sıra, Tunus, Filis-
tin, Libya, Sudan, Cibuti, Somali, Fas, Bahreyn, Katar 
ve Suudi Arabistan heyetleri ile bir araya gelmiştir.

İdari toplantılara ATO gözlemci üyesi sıfatı ile katılan 
Mehmet Duman, ATO ve UCLG-MEWA’nın ilişkilerini 
daha ileriye götürmek için işbirliğinin devam edece-
ği görüşünü paylaşmıştır. Duman ayrıca ATO üyele-
rini UCLG-MEWA üyeliğine davet etmiştir.

Toplantının ikinci günü Nuakşot teknik ziyaretleri ile 
devam etmiştir. Yapılan teknik ziyaretler kapsamın-
da, Nuakşot Belediyesi, Nuakşot Milli Müzesi ve şeh-
rin öne çıkan yerlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

2.3.3. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Kültür Çalışma 
Grubu Toplantısı

Arap Kentler Teşkilatı (ATO), Kültür Çalışma Grubu 
Birinci Toplantısı, 26-30 Kasım 2017 tarihleri arasın-
da, Amman Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
Amman, Ürdün’de gerçekleştirilmiştir. 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın 
da onursal katılımcı ve gözlemci olarak katıldığı bu 
toplantı kapsamında, 11 Arap ülkesinden 26 şehrin 
temsilcisi bir araya gelmiştir. Katılımcılar toplantı 
kapsamında Arap şehirlerindeki kültürün geleceğini 
tartışmıştır. 

Toplantı açılışında konuşan ATO Genel Sekreteri Ah-
med Alsubaih, “Kentler kalkınmanın temel dinamo-
sudur, kültür çalışmaları da bu kentlerin asli görevle-
rindendir” demiştir. Alsubaih, yerel yönetimlerin bu 
kapsamda desteklenmesi gerektiğini ve bilgi kay-
nağı olabilmeleri için gerekli olan her türlü desteği 
almaları gerektiğini vurgulamıştır. 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, toplantı kap-
samında çok sayıda belediye başkanı ve bürokrat 
ile bir araya gelmiştir. Genel Sekreter Duman bu 

kapsamda, Amman Büyükşehir Belediye Başkanı 
Youssef Alshawarbah‘nın yanı sıra, Ürdün’den Jaraş, 
İrbid, Ajlun Belediye Başkanları, Lübnan’dan Mina 
Trablus Belediye Başkanı, Cibuti’den, Cibuti Beledi-
ye Başkanı Danışmanı, Bahreyn, Manama Belediye 
Başkanı ve Katar, Doha Belediye Başkanı ile bir ara-
ya gelmiştir. 

Genel Sekreter Duman ayrıca, Jaraş Belediye Baş-
kanı Ali Suleiman GAWAGZEH’nın daveti üzerine, 
Jaraş Belediyesine günübirlik bir ziyaret gerçekleş-
tirerek, UCLG-MEWA’ya yeni katılan belediye başka-
nına teşkilatın çalışmaları ile ilgili bilgi vermiş ve ikili 
ortak projelerinin geliştirilmesi yönünde bir takım 
fikir alışverişinde bulunmuştur.

2.3.4. Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Yönetim Kuru-
lu Toplantısı

Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Yönetim Kurulu 55. 
Oturumu ve “Arap Şehirlerinde Akıllı ve Elektronik 
Dönüşüm” başlıklı Akıllı Şehirler Arap Forumu 7-8 
Nisan 2018 tarihinde Fas’ın Rabat şehrinde gerçek-
leştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 55. Oturumunun açılışında, teşkila-
tın Başkanlığı, Nuakşot şehrinden Rabat’a geçerken, 
Riyad şehri Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

Rabat Belediye Başkanı Mohamed Sadiki konuşma-
sında ATO’nun başarı ve kazanımlarına değinerek, 
Arap şehirlerini teşvik edecek program ve faaliyetler 
hakkında değerlendirmede bulunmuştur. Oturumun 
devamında katılımcılar, teşkilatın ve kurumlarının iş-
leyişi ile ilgili maddeleri içeren gündemi değerlen-
dirmiştir. Ek olarak, 18. Genel Kongre’de kabul edilen 
gerekli kararlar alınarak tavsiyelerde bulunulmuştur.
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ATO Yönetim Kurulu toplantısının ikinci günü, Arap 
ülkelerinin geniş katılımı ve akıllı şehirler konusun-
daki farklı deneyimlerin sunumlarına yer veren Akıllı 
Şehirler Arap Forumu çalıştayları ile devam etmiştir.

2.3.5. Sürdürülebilir Şehirler İçin Üst Düzey Çalış-
taylar Forumu

Tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri, bu kez Arap kentlerinin 
gündeminde yerini almıştır. Arap coğrafyasında yer 
alan kentlerin kalkınma çalışmalarının hızlandırılma-
sı ve bu çalışmaların 2030 Gündemi doğrultusunda 
ilerlemesi amacıyla 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde 
Arap Kentler Teşkilatı (ATO) tarafından “Sürdürüle-
bilir Şehirler İçin Üst Düzey Çalıştaylar Forumu” dü-
zenlenmiştir. İstanbul’da gerçekleştirilen programa; 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın 2010-2016 yılları Dönem 
Başkanı ve UCLG-MEWA’nın Kurucu Başkanı Mimar 
Dr. Kadir Topbaş ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman da katılmıştır. Filistin, Lübnan, Am-
man ve Muskat’ta bulunan yerel yönetimlerden çok 
sayıda temsilcinin yer aldığı programa Umman’dan 
katılan Dhofar Belediye Başkanı Salem Al Shanfari 
ve Katar’dan katılan Doha Belediyesi Direktörü Ja-
mal Al Nuaimi de dikkat çeken isimler arasında ol-
muştur. 

Programın açılışında konuşan Dr. Topbaş, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en uzun hizmet 
süresi olan ve 2004-2017 dönemini kapsayan görevi 
boyunca İstanbul’da uygulanan proje ve faaliyetleri-
nin bazılarını katılımcılarla paylaşmıştır. Dr. Topbaş 
tarafından yapılan paylaşımlarda; kent yöneticilerinin, 
kentlerini sürdürülebilir şehirler listesine dahil etmele-
ri için daha yoğun çaba göstermeleri gereği öne çık-
mıştır. Açılış Oturumu’nun ardından program, “Akıllı 

Şehir Yönetimi ve Operasyonel Teknikleri” başlıklı 
oturum ile devam etmiştir.

Programın ikinci günü, “Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Gerçekleştirilmesinde Akıllı Şehirlerin Rolü” başlıklı 
oturum ile devam etmiştir. UCLG-MEWA’nın da yer 
aldığı oturumda özellikle MEWA Bölgesi’ndeki şe-
hirler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının yaygın-
laştırılması ve akıllı şehirlerin oluşturulması için güçlü 
işbirlikleri kurmanın yolları tartışılmıştır. Bu sayede 
2030 Gündemi’nde kentler için çizilen çerçevenin kri-
tik noktaları bu platformda yerini almıştır.

İki gün süren program vesilesi ile İstanbul’a gelen 
ATO üyeleri, aynı zamanda Genel Sekreterliği İstan-
bul’da bulunan UCLG-MEWA’yı da ziyaret etme ola-
nağı bulmuştur. ATO Genel Sekreteri Ahmet Al-Su-
baih öncülüğünde Sekretarya çalışanları ile bir araya 
gelen heyet, teşkilatın yapısı ve işleyişi ile UCLG ve 
diğer bölge teşkilatları ile olan ilişkiler hakkında bilgi 
almıştır. UCLG-MEWA’nın farklı tematik alanlarda fa-
aliyet gösteren komiteleri ve 2030 Gündemi doğrul-
tusunda komiteler tarafından yürütülen çalışmalar 
da heyet ile paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcı-
lar, yeni ve güvenli Blockchain teknolojisini yaygın-
laştırmayı amaçlayan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler 
Komitesi faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların yanı 
sıra özellikle bahse konu teknolojiyi ve metodolo-
jisini değerlendirmişlerdir. Gelecek dönemde ATO 
ile UCLG-MEWA arasındaki işbirliğinin özellikle bu 
alanda yoğunlaşması beklenmektedir. 

2.4. Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF)

Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) Dönem 
Başkanı Fatma Şahin Asya Belediye Başkanları Fo-
rumu (AMF) 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve Asya 
Belediye Başkanları Forumu 5. Genel Kurul Toplan-
tısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde 29 Kasım- 2 Aralık 2018 tarihleri arasında ger-
çekleştirilmiştir. 

Programın ilk günü gerçekleştirilen AMF Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda, AMF Genel Sekreter Vekili Dr. 
Goshtasb Mozafari, Forum’un Genel Sekreterliği’ne 
seçilmiştir. Genel Kurul açılışında konuşan Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediye-
ler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Fatma 
Şahin sözlerinde; Asya’nın yükselen bir değer oldu-
ğunu ve özellikle yeni bir dünya düzeninin inşasında 
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daha fazla bir araya gelinerek, daha çok bilgi payla-
şımında bulunulması gerektiğinin altını çizmiştir. 

AMF Genel Sekreteri seçilen Dr. Goshtasb Mozafa-
ri, AMF’nin kurucu şehri Tahran’ın Belediye Başkan 
Yardımcısı Sakineh Ashrafi ve AMF Dördüncü Dö-
nem Başkanı Çin’in Haikou Belediye Başkan Yardım-
cısı Feng Yuying, konuşmalarında Forumun önemi-
ne dikkat çekerek, ev sahipliğinden dolayı Başkan 
Şahin’e teşekkürlerini sunmuştur.

 Açılış konuşmalarının ardından AMF Dördüncü Dö-
nem Başkanı Çin’in Haikou Belediye Başkan Yardım-
cısı Feng Yuying, Başkan Şahin’e AMF Başkanlığı’nı 
devretmiştir. 

“Akıllı, Dirençli ve Yaşanabilir Asya Şehirleri”

Bahse konu etkinlik kapsamında “Akıllı, Dirençli ve 
Yaşanabilir Asya Şehirleri” temalı oturumlar da ger-
çekleştirilmiştir. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Dirençli Asya Şehirleri” oturumunda UN-Habitat 

İran Ofisi’nden Mehmet Emin Akdoğan, Tahran Tıb-
bi Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abbass Ostad 
Taqizadeh, UCLG- Avrasya Genel Sekreteri Rasikh 
Sagitov ve Filistin Beit Jala Belediye Başkanı Nichola 
Khamis konuşmacı olarak yer almıştır. Oturumda ilk 
olarak dirençlilik ile ilgili çizilen teorik çerçevenin ar-
dından; İran, Filistin ve Avrasya Bölgesi’nden örnek-
ler sunulmuştur. Oturumun sonunda, UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, dirençlilik için yerel 
eylem planlarının hazırlanması gerekliliğine dikkat 
çekmiştir. Program, Asya şehirleri ve UCLG-MEWA 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir 
köprü oluşturmuştur.

2.5. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 5. Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı 

UCLG-MEWA’nın üyeleri arasında yer alan Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 5. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Teşkilatın yeni dönem yönetim 
organlarının belirlendiği toplantıya, 30 farklı ülkeden 
temsilci katıldı. Katılımcılar arasında UCLG-MEWA 
Eş Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter 
Mehmet Duman da yer almıştır. 

Toplantının açılış konuşmasını dönemin TDBB Baş-
kanı ve yine dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yapmıştır. Başkan 
Karaosmanoğlu konuşmasında; TDBB’nin asıl ga-
yesinin kentteki insanların daha sağlıklı ve mutlu 
bir yaşama sahip olmaları için hizmet sunulması 
ve halklar arasındaki ortak kültürün geliştirilmesi 
olduğunu kaydetmiştir. Bu vesile ile teşkilatın yeni 
dönem başkanına ve yönetim kuruluna başarı dilek-
lerinde bulunmuştur.
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UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da 
toplantıda bir selamlama konuşması gerçekleştir-
miştir. Yaptığı konuşmada Genel Sekreter Duman; 
UCLG-MEWA ve TDBB’nin ortak coğrafyada ger-
çekleştirdikleri işbirliklerinden bahsederek yeni yö-
netime başarılar dilemiştir. Yapılan konuşmaların 
ardından Divan Heyeti oluşturularak toplantının 
gündem maddeleri görüşülmüştür. Oluşturulan Di-
van Heyeti’nin başkanlığına TDBB Kurucu Başkanı 
ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Divan üyeliklerine 
ise Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Ta-
ravari ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Baş-
kanı Temraz Tağıev seçilmiştir.

Gündem maddeleri doğrultusunda ilerleyen toplan-
tıda ilk olarak TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak 
tarafından teşkilatın 2015-2019 Faaliyet Raporu su-
nulmuştur. Akabinde Denetim Kurulu Üyesi Hasan 
Akcan tarafından Denetim Raporu ve Mali İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Yücel Çelikbilek tara-
fından da Mali Rapor sunulmuştur. Sunulan rapor-
lar Genel Kurul Üyeleri tarafından oy birliği ile ibra 
edilmiştir.

Sunumların ardından teşkilatın organlarının seçi-
mine gidilmiştir. Yapılan oylama sonucunda TDBB 
Başkanlığı’na Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay seçilirken, Ge-
nel Kurul üyeleri tarafından TDBB’nin yeni Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu 
üyeleri de belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısı’nın 
ardından TDBB’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri ilk 
toplantısını gerçekleştirmiştir. Burada söz alan UC-
LG-MEWA Eş Başkanı Saadie, hem UCLG-MEWA Eş 
Başkanı olarak hem de TDBB’nin bir üyesi olarak, 
Lübnan ve Türkiye’de bulunan yerel yönetimlerin 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini arzu ettiklerini 
belirtmiştir.

3. Ulusal ve Uluslararası Toplantılar, 
Etkinlikler ve Faaliyetler
UCLG-MEWA Bölge Teşkilatı, bu dönemde (19 Ni-
san 2016- 09 Temmuz 2019); gerek ulusal düzeyde, 
gerekse de uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve 
aşağıda belirtilen toplantı, etkinlik ve faaliyetlere ya 
düzenleyici, ya ortak, ya da katılımcı olmuştur.

3.1. MEWA Bölgesi’nde “Göç, Kültür ve Gastrono-
mi Zirvesi’’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) V. Kongresi 
çerçevesinde düzenlenen “Göç, Kültür ve Gastro-
nomi Zirvesi”, 20 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep’te 
gerçekleşmiştir. Zirve, merkezi ve yerel yönetim 
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum ku-
ruluşunu bir araya getirmiştir. Zirvede aynı zamanda 
WALD’ın yürütmüş olduğu “Mültecilerin Yerleştiril-
mesi Projesi”nin de açılış töreni yapılmıştır.

Zirve’nin açılışında konuşma yapan, UCLG-MEWA 
Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin; “Son 5 yıldan beri yaşadığımız, komşu-
larımızın yaşadığı bu drama, bu iç savaşa, çocukların 
o gözündeki gözyaşına, annelerimizin çocuklarını 
kaybetmesine, çocukların annesiz, babasız kalma-
sına dayanmak mümkün değil. Biz hiç bir zaman 
‘hesabi’ bir şekilde olaylara bakmadık. Hep hasbi 
ve insani olarak olaylara bakıp, tarihten aldığımız 
ilhamla, inancımızın, medeniyetimizin bize verdiği 
mesajı yerine getirdik. ’Veren el alan elden üstündür, 
komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıy-
la komşularımıza, darda kalmışa, yetime, yaşlıya ka-
pımızı, soframızı, gönlümüzü açtık” demiştir. 
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UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Duman; tarihi, insanlık ta-
rihi kadar eski olan göçün, siyasi, sosyal, ekonomik 
ve kültürel gelişmelerle yakın ve yoğun etkileşim 
içerisinde olduğunu ve bu anlamda, medeniyetlerin 
göçle şekillendiğini vurgulayarak; “Göçün kontrol-
den çıkması engellenerek, insanların ana vatanla-
rında, refah ve istikrar içinde yaşamasını sağlamak 
durumundayız. Ülkeler arasında göç ederek bu ül-
keleri birbirine bağlayan, kardeşlikleri, dostlukları 
pekiştiren herkes, aslında insanlığın ortak kültürüne 
de büyük bir katkı sağlamaktadır” demiştir. Duman 
ayrıca uluslararası toplumun Suriyeli ve diğer sığın-
macılara yönelik maddi yardımın da ötesine geçen, 
daha kapsamlı bir strateji uygulaması gereği üzerin-
de durmuştur. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Ege 
Erkoçak da; göç ve mülteciler konusunda, sivil top-
lum kuruluşları arasındaki diyalogun öneminden bah-
sederek, “Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi”nin bu 
anlamda oldukça önemli olduğunun altını çizmiştir. 

Konuşmaların ardından, moderatörlüğünü AB Ba-
kanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak’ın yaptığı 
‘‘Suriyeli Göçmen Akını ile Karşı Karşıya Kalan Bele-
diyeler için Finansman ve Çok Aktörlü İşbirliği’’ ko-
nulu ilk panelde; çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul 
eden belediyelerin, göçmen akını ile baş etmeleri için 
geliştirilen programlarla, bu belediyelere finansman 
sağlamaya yönelik çalışmalar ele alınmıştır. Türkiye 
AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bö-
lümü Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, BM Habitat 
Proje Destek Sorumlusu Lady Habchy, Zeytinburnu 
Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirel, Türkiye 
Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç 
Keleç, Fransa Belediyeler Birliği Orta Doğu Proje So-
rumlusu Simone Giovetti ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah 
Aksoy panelde bu alanda yaptıkları çalışmaları ve 
deneyimleri paylaşmışlardır. 

Zirvenin ‘‘Suriyeli Göçmenler Krizi: MEWA Bölgesi’n-
de Kentsel Göçü Anlamak için Bir Fırsat mı?” konu-
lu ikinci oturumu, UCLG-MEWA Proje Koordinatörü 
Adrien Licha moderatörlüğünde; Bağcılar Belediye 
Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Akdeniz Enteg-

rasyon Merkezi Müdürlerinden Janette Uhlmann, 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Sa-
adie, Uluslararası Göç Teşkilatı Proje Uzmanı Meral 
Açıkgöz ve UNDP Saha Yetkilisi Murat Akbaş’ın katı-
lımıyla gerçekleşmiştir. Oturumda, Suriyeli göçmen-
ler ekseninde şehirlerdeki göç yönetimi tartışılmıştır. 

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Reha 
Arar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Zirvenin 
son oturumunda, ‘‘Kültür ve Gastronomi kapsamın-
da Sürdürülebilir Kentleşme’’ konusu ele alınmıştır. 
Oturumda; İstanbul Turizm Atölyesi Koordinatörü 
Tülin Ersöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 
Muzaffer Tunçağ, Lübnan Belediye Meclis Üyesi Kha-
led Tadmori ve Dünya Vatandaşlar Örgütü Başkanı 
(WCO) Temsilcisi Young Hoon Kwaak, Alanya Bele-
diyesi Çevre ve Koruma Müdürü Sevda Erdoğmuş, 
yazar Anissa Helou, yazar Aylin Oney Tan, danışman 
Dr. Mehmet Ragıp Güzelbey yaptıkları sunumlarla, 
Kültür ve Gastronomi kapsamında Sürdürülebilir 
Kentler oluşturulması fikrine katkı sağlamışlardır.

3.2. Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Çalıştayı

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yadigâr İzmirli ve İstanbul Aydın Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın konuşmala-
rıyla başlamıştır.

 İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Mustafa Aydın’ın konuşmasından sonra söz alan 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Duman, kent konseylerinin 
mali açıdan çektiği sıkıntılara değinerek, “kent kon-
seylerine belediye ve il özel idarelerinden aktarıla-
cak kaynakların yanı sıra, diğer paydaşların da katkı 
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sağlamasını teşvik edici düzenlemelerin yapılması 
büyük önem arz etmektedir” demiştir. Duman ayrıca 
“kent konseylerinin aktif hale getirilmesi gerekmek-
tedir” diyerek büyükşehirlerde kent konseylerinin 
kurulmasının önemine vurgu yapmıştır.

Duman’dan sonra konuşmasını yapan 61.,62.,63. Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri Çevre ve Şehircilik 
Bakan İdris Güllüce de şehir ve medeniyet bağla-
mında kent konseylerini değerlendirdi. Güllüce, “Gü-
nümüzde siyasal olgunluğun gelişmesi ve demokra-
tik anlayışın benimsenmesine büyük katkı sağlayan 
yerel yönetimler, kent konseyleri aracılığıyla halkın 
karar süreçlerine doğrudan katılımına dolayısıyla ye-
rel demokrasiye imkân tanıyan önemli kuruluşlardır” 
demiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Kongre Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş “Yerel Yönetim ve Ka-
tılım” başlığında ana tema konuşması yapmıştır.

Etkinliğin ilk gününde İstanbul Aydın Üniversitesi 
UNESCO Kürsüsü ve WALD ortaklığında konferans-
lar gerçekleştirilmiştir. “Göç ve Mültecilerin Yerleşti-
rilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü” adlı ilk oturum, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman’ın mode-
ratörlüğünde; dönemin Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Hasan Akgün, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, dönemin Silivri Belediye Başkanı 
Özcan Işıklar ve dönemin 0Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Temel Karadeniz’in katılımlarıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Bu oturumun akabinde ”Belediye Başkan-
ları ve Kent Konseyleri Kent Sorunlarını Tartışıyor” 
konusu ele alınmıştır.

15 Nisan 2016 tarihli “Kültürel Yönetişim, Kent ve 
Göç” konulu ikinci oturum ise Prof. Dr. Hatice De-
niz Yükseker’in moderatörlüğünde; Doç. Dr. Deniz 
Şenol Sert’in “Göçün Kentsel Yönetimi: Avrupa’dan 
Örnekler”, Yrd. Doç. Dr. Ayşem Biriz Karaçay’ın “Git-
mek mi? Kalmak mı?: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı 
ve De facto Entegrasyon Manzaraları”, Hakan Ata-
man’ın “Katılıma Hak Temelli Yaklaşım ve Kentte İyi 
Yönetişim” sunumlarıyla gerçekleşmiştir.

Kent Konseylerine UCLG-MEWA Özel Ödülü

“Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” 
konulu uluslararası kongrenin tematik çalıştay bö-
lümü içerisinde altı kategoride kent konseylerinin 
katılabileceği en iyi uygulamalar değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kazananlara, UCLG-MEWA Genel Sekre-
teri Mehmet Duman tarafından, “UCLG-MEWA Özel 
Ödülü” takdim edilmiştir. Ödül alan Kent Konseyleri:

3.3. UCLG-MEWA Göç Yönetimi Zirvesi

“Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi”, UCLG-MEWA, 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı 
(WALD) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirli-
ğinde 8-10 Kasım 2016 tarihlerinde Şanlıurfa’da ger-
çekleşti. Zirveye, kamu kuruluşları, yerel yönetimler 
ve göç üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuru-
luşlarından çok sayıda temsilci katılmıştır.

Program, UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın konuş-
masıyla başlamıştır. Duman konuşmasında küresel 
ortaklıklara dikkat çekerek, “Yaşanılan bu krizi dur-
durmak için zaman kaybetmeden, kararlı bir tavırla 
harekete geçmeliyiz. Tüm insanlık, ortak insani de-
ğerler çerçevesinde bu sorunlara el birliği ile çözüm 

Kategori Birincilik Ödülü Özel Ödül

Kentsel Sorunlar ve Çözümleri “Üstesinden Gel! Kocaeli KK Gümüşhane KK

Yeşil Kalkınma “Doğayı Sev, Çevreni Koru! ” Silivri KK Silivri KK

Kentte Riskler ve Kriz Yönetimi “Her Olasılığa Hazır Ol! ” Eskişehir KK Zeytinburnu KK

Kentli Hakları “Kent Özgürlüktür!” Lüleburgaz KK Efeler KK

Dezavantajlı Grupların Kente Entegrasyonu : 
“Yabancılaşmaya Diren! ”

Adana KK Gaziantep KK 
Didim KK
Karesi KK
Kocaeli KK

Kentte İyi Yönetişim: “İyi Yönetişimi Sev ve İste!” Bursa KK Buldan KK

63



üretmek zorundadır. Bu mesele tek bir ülkenin veya 
bölgenin meselesi değil bütün insanlığın meselesidir. 
İnsanlık bu meseleye çözümü el ele vererek bulabilir. 
Aksi takdirde; sorunların çözümünde neden geç kal-
dığımızı gelecek nesillere anlatamayız” demiştir.

Çözüm Küresel Kardeşlik

Duman’ın ardından konuşmasını yapan Şanlıurfa 
Valisi Güngör Azim Tuna,   “Suriye’deki olayların ar-
dından insanlar göç etmeye zorlanmışlardır. Bu göç-
ler bilindiği gibi tüm dünyayı etkilemektedir. Bu da 
küresel sorunlar arasında yerini almıştır. Küresel so-
runlara yerel odaklı çözümler üretilmesi ve bölgesel 
işbirliklerinin oluşturulması büyük önem arz etmek-
tedir. Ama asıl çözüm küresel kardeşliktir. Biz ülke 
olarak bu konudaki duruşumuzu gösterdik. Biz her 
zaman göçmen kardeşlerimize kapılarımızı sonuna 
kadar açıyoruz ve bu toplantının rehber olacağını 
düşünüyorum” diye konuşmuştur.

“Acının Rengi, Irkı, Dili, Dini Olmadığını Çok İyi 
Biliyoruz”

Vali Tuna’dan sonra söz alan dönemin Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Sosyal 
İçerme Komitesi Başkanı Nihat Çiftçi, “Savaşların yol 
açtığı krizler tüm insanların huzurunu, refahını ve or-
tak geleceğini tehdit ediyor. Zirvede bulunanlar ola-
rak hepimiz de acının rengi, ırkı, dili, dini olmadığını 
çok iyi biliyoruz” dedi. Zirvede konuşmasını gerçek-
leştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Başkanı Fatma Şahin ise “Biz bu böl-
gede Şanlıurfa’sı Gaziantep’i Maraş’ı Hatay’ı Mersin’i 
ile bir kaderin parçalarıyız ve ortak sorunlarımız var” 
diyerek göç konusunda birlikte çalışmanın önemine 
vurgu yapmıştır.

Zirvenin ikinci günü; “Yeni Kentsel Gündem Kapsa-
mında MEWA Bölgesinde Mülteciler” ve “Göç Politi-
kaları: Test Alanı Olarak Suriye Krizi” başlıklarındaki 
oturumlarla son bulmuştur.

3.4. Marka Şehirler Zirvesi ve Avrasya Kent Fuarı

Uluslararası Marka Şehirler Zirvesi ve Avrasya Kent 
Fuarı, 24-27 Kasım 2016 tarihlerinde Dünya Yerel 
Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), 
UCLG-MEWA ve Reed Tüyap işbirliği ile Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Reed Tü-
yap’ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirve iki gün sür-
müştür.

Zirvenin açılış konuşmalarını WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman, Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharre-
moğlu, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UC-
LG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadie ve döne-
min Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş 
Başkanı Tahir Akyürek gerçekleştirmiştir.
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“Şehirlere Geçici Değil, Sürdürülebilir ve Kalıcı Çö-
zümler”

Duman Konuşmasında marka şehir olma yolunda 
karşılaşılan sıkıntıları dile getirmiştir. Ayrıca Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dikkat çekerek, 
“Gelinen noktada, şehirlerimize geçici değil, sürdü-
rülebilir ve kalıcı çözümler bulmak durumundayız. 
Şehirlerimiz, ancak bu şekilde 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesinde etkin 
olabileceklerdir” diye sözlerini devam ettirmiştir.

Zirvenin İlk Gününden Yansıyanlar

Açılış oturumunun ardından düzenlenen paneller 
ile zirve devam etmiştir. Birinci gün gerçekleştirilen 
ilk panel ‘‘Şehirlerin Markalaşmasında Akıllı Kent 
Yönetiminin Rolü’’ başlığında olmuştur. Panelde 
ana konuşmayı Tahir Akyürek yapmıştır. “Gelece-
ğin Marka Şehirlerinde Pop-up Uygulamalar” adlı 
ikinci panelde ise ana konuşmayı Pendik Belediye 
Başkan Yardımcısı Sami Divleli gerçekleştirmiştir. 
İlk günün son oturumu ise şehirleri yakından ilgi-
lendiren ‘‘Marka Şehirlerin Yönetiminde Ulaşım, 
Teknoloji ve İletişim’’ konusunda yapılmıştır. Otu-
rumun moderatörlüğünü ISSA Başkan Yardımcısı 
Sema Yüce üstlenmiştir.

Zirvede İkinci Gün

İkinci günün ilk paneli olan ‘’Marka Şehirler Alanın-
da Türkiye ve Dünyada En İyi Uygulamlar’’ pane-
linin açılış konuşmasını Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta gerçekleştirmiştir. İkinci 
oturumda ise ‘’Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verim-
liliği’’ konusu tartışılmıştır. Açılış konuşması enerji 
konusunda çalışan, İBB iştiraki olan Belbim Ürün 
Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yar-
dımcısı Hasan Gülten tarafından yapılmıştır.

Üçüncü oturum Seferihisar Belediye Başkanının 
açılış konuşmasını yaptığı ‘’Akıllı Şehirlerde Etkin 
Su Kullanımı, Atık Yönetimi ve Altyapı Çözümleri’’i-
di. Zirvenin son oturumu ise şehirlerde sürdürüle-
bilirlik açısından oldukça önemli olan kalkınma ile 
ilgiliydi. ‘‘Kentlerde Sürdürülebilirlik ve Kalkınma’’ 
konulu oturumda moderatörlüğü dönemin UC-
LG-MEWA Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Salim 
Korkmaz gerçekleştirmiştir.

İki gün süren ve şehirlerin markalaşmasına katkı 
sağlamak amacı ile düzenlenen zirvede yerel yöne-
tim temsilcileri ve teknoloji devleri buluşturularak 
marka şehir olgusu farklı boyutlarla tartışıldı.

3.5. Asya Pasifik Bölgesi Elverişli Ortam Değer-
lendirmesi Çalıştayı

UCLG-ASPAC, Cities Alliance ve UNDP’nin ortak 
projesi olarak gerçekleştirilen Asya Pasifik Yerel 
Yönetimler Elverişli Ortam Değerlendirmesi İkinci 
Bölgesel Çalıştayı, 4 Nisan 2017’de Filipinler’in Cat-
balogan şehrinde gerçekleştirilmiştir. Asya Pasifik 
ülkelerinde SKH’lerin yerelleştirilmesi konusunda ye-
rel yönetimlerin kapasitelerinin ve ulusal yasal çer-
çevenin ortaya konulmasının hedeflendiği çalıştay-
da UCLG-MEWA Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Salim Korkmaz tarafından UCLG-MEWA’nın faaliyet 
bölgesinde yer alan İran’ın ülke raporu sunulmuştur. 

Çalıştay, Cities Alliance Bölge Danışmanı D. Ajay 
Suri, Bölge Koordinatörü Saswat Bandyopadhyay 
ve UCLG ASPAC Genel Sekreteri Bernadia Irawati 
Tjandradewi›nin yaptığı konuşmalarla başlamıştır. 
Çalıştayın genel koordinasyonunu ve oturumların 
moderatörlüğünü Bandyopadhyay yapmıştır. Pro-
je çıktıları hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, 
ülkelerin puan sıralaması katılımcılarla paylaşılmış-
tır. Ülkeler hakkında verilen puanların nasıl standart 
hale getirilebileceği üzerinde özellikle durulmuştur. 

Çalıştayın ardından 5 Nisan tarihinde düzenlenen 
«Asya Pasifik Sürdürülebilir ve Dirençli Şehirler İçin 
Bağlantılar Oluşturma Konferansı»nda Filipinler›in 
ve ASPAC Bölgesi’nin önemli şehirlerinin belediye 
başkanları, iklim değişikliği ve SKH temalı sunumlar 
yapmıştır. Ayrıca Filipinler›in iklim değişikliği konu-
sunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile Cities 
Alliance ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar da 
çeşitli sunumlar yapmışlardır. Konferans, Catbalo-
gan Belediye Başkanı Stephany Uy-Tan’ın verdiği 
resepsiyonla sona ermiştir.

3.6. Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Ev Sahibi 
Belediyeler 2. Yıllık Eş Düzeyde Öğrenme Çalıştayı 

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Ev Sahibi Bele-
diyeler Öğrenme Ağı’nın 2. yıllık etkinliği, 9-12 Mayıs 
2017 tarihlerinde Lübnan hükümeti ev sahipliğinde; 
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Dünya Bankası, UN-Habitat, Alman Teknik İşbirliği 
Teşkilatı (GIZ) ve UCLG-MEWA ortaklığında Beyrut, 
Lübnan’da gerçekleştirilmiştir. Ev sahibi topluluklar 
ve mülteciler için yerel ekonomik fırsatların arttırıl-
masına odaklanan etkinliğe Ürdün, Irak, Lübnan ve 
Türkiye’den ev sahibi yerel yönetim temsilcileri ve 
seçilmiş ulusal hükümet temsilcileri; Suriye kuruluş-
ları ve özel sektör paydaşları; ilgili kalkınma ve insani 
yardım kuruluşları ve uzmanlar katılmışlardır.

UCLG-MEWA Başkanı olarak Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi; UCLG-MEWA üyeleri olarak Adana Bü-
yükşehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi çalış-
taya katılmış ve destek vermiştir.

Etkinlik savunmasız kesimin, mültecilerin ve vatan-
daşların ortak refahı adına kaynakların, alt yapının ve 
hizmetlerin devam etme noktasında yerel hükümet-
lerin ve uluslararası toplulukların yerel ekonomik bü-
yümeyi nasıl arttırabileceklerini ve iş fırsatları nasıl 
oluşturabileceklerine ortaya koymayı amaçlamıştır.

“Ev sahibi topluluklar ve mülteciler için yerel ekono-
mik fırsatlar yaratma”, “Girişimciliği ve özel yatırım-
ları teşvik etmek”, “Alan tabanlı politikalar yoluyla 
herkes için yaşanabilir bir ortam sağlama” ve “Ye-
rel uyumun temel bileşenleri olarak sosyal uyumun 
güçlendirilmesi” temalı 4 oturumla devam eden ça-
lıştay Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı’nın kapasi-
tesini güçlendirmiştir. 

Etkinlik boyunca katılımcılar girişimciliğin teşvik 
edilmesi ve özel yatırımcıların cezbedilmesi, iş gücü 
arz ve talep eşleştirmesinin iyileştirilmesi, konut ve 
kentsel olanaklarının sağlanması; sosyal uyumun 
güçlendirilmesi gibi kilit yerel eylem kollarını keşfet-
miştir.

Etkinlik boyunca katılımcılara, Belediyeler Öğrenme 
Ağı’nın katı atık yönetimi ve sosyal uyum konuların-
da teknik çalıştaylar ve webinar etkinlikleri; çevrimiçi 
tartışmalar; en iyi uygulama dökümanı gibi yıllık fa-
aliyetlerini değerlendirme fırsatı verilmiştir. Sultan-
beyli Belediyesi, Çalıştay’da belediyenin destekleri 
ile kurulan ve belediyenin her alanda desteklediği 
Mülteci Toplum Merkezi’ni en iyi uygulama olarak 
sunmuştur.

Katılımcılar 11 Mayıs’ta Saida’da, UN-Habitat ve Sa-
ida Belediyesi’nin organize ettiği bir teknik geziye 
katılmıştır. Saida Belediye Başkanı Mohammad Se-
oudi tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, 
katılımcılar Eski Saida şehri içerisinde birkaç farklı 
girişim olarak farklı uluslardan kadınlara eğitim ve 
istihdam sağlayan bir toplum restorantını; girişimci-
ler için profesyonel eğitim ve çalışma alanı sağlayan 
“Sosyal Yardım ve Liderlik Akademisi”ni ve son ola-
rak kentin dışında 1200 Suriyeli mülteciye ev sahipli-
ği yapan bir binayı ziyaret etmiştir.

3.7. Mülteci Dostu Belediyeler Konferansı

Mülteci Dostu Belediyeler Konferansı 24 Mayıs 2017 
tarihinde QUDRA Projesi kapsamında Ankara’da 
gerçekleşmiştir. Konferansa yerel yönetim ve sivil 
toplum kuruluşlarından birçok temsilci katılmıştır. 
Yerel yönetimlerin göç konusundaki görünürlüğü-
nün ve öneminin vurgulanması adına UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman açılışta konuşma 
yapmıştır. UCLG-MEWA, bölgedeki tüm belediye-
lerde göç birimlerinin kurulmasının yanı sıra, Kent 
Konseyleri bünyesinde de mülteci komiteleri gibi ya-
pıların kurulmasını savunmuştur. 
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Konferans kapsamında belediyeler için olası işbirliği 
fırsatları değerlendirilirken aynı zamanda “karşılaşı-
lan zorluklar ve iyi uygulamalar”, “başarılı stratejiler 
ve yenilikçi düşünceler” ile “ileriyi düşünme ve hazır-
lıklı olma” konularında paneller düzenlenmiştir.

3.8. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Zirvesi

UCLG-MEWA üyesi Esenler Belediyesi tarafından 
20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 
“Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirve-
si”, 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 
alanında uzman akademisyeni bir araya getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde gerçekleştirilen zirvede 17 konu başlığı altında 
toplam 157 sunum gerçekleştirilmiştir. Bilim Kurulu 
Başkanlığı’nı Prof. Dr. Hamza Ateş’in yürüttüğü zirve-
de, 60 ülkeden katılan sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ve akademisyenleri, tecrübelerini katılımcılar ile 
paylaşmıştırlar. Aynı zamanda Zirve’de yer alan katı-
lımcı sivil toplum kuruluşlarına ait stantlar, katılımcılar 
arasında birebir görüşme olanağı sağlayarak bilgi ve 
deneyimlerin karşılıklı aktarımına imkan sağlamıştır. 

19 Ekim 2017 tarihinde Zirve açılışının yapıldığı Bor-
sa İstanbul Gong Töreni, Sivil Toplum Kuruluşları 
için düzenlenen ilk Gong Töreni olma özelliği taşı-
yor. Törene; Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Himmet Karadağ, Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yu-
suf Tülün ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) temsilcisi Oscar Huerta Melchor katılmıştır. 

Zirve’nin ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı’nın katıldığı Zirve Özel Oturumu’nun ar-
dından UCLG-MEWA tarafından “Yönetim ve STK” 
teması altında Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal 
Sorumluluk Yönetimi konulu bir panel düzenlen-
miştir. Panelde, sivil toplum kuruluşlarının etkin yö-
netilmesi, finansman ve insan kaynaklarının verimli 
şekilde kullanılması ve sınırlı kaynaklarla daha faz-
la iş yapma ve bu sayede daha fazla kişiye ulaşma 
imkânın elde edilmesi amacına yönelik farklı kurum 
temsilcileri tarafından sunumlar yapılmıştır. UC-
LG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma, Türki-
ye’den Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı 
ile Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü Başkanı ve 
aynı zamanda Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Hasan Soygüzel, Fas’tan Şafşavan Yerel Kalkınma 
Birliği Başkanı Abdelaziz El Habti ve Filistin’den Hi-
jazi Rishiq katılmıştır. 

Zirve kapsamında Vehbi Koç Vakfı ve MireKoç ta-
rafından, “Göçmenler, Mültecilik ve Sivil Toplum 
Kuruluşları” teması kapsamında Kentsel Mekanda 
Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları oturumu dü-
zenlenmiştir. Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı panelde 
UCLG-MEWA tarafından, “Aracı Şehirlerde Göç Yö-
netimi: MEWA Bölgesi” konulu bir sunum gerçekleş-
tirilmiştir. Yapılan sunumda Orta Doğu ve Batı Asya 
(MEWA) Bölgesi’ndeki aracı şehirlerde (orta ölçekli 
şehirler) yurt içi ve yurt dışı göç konusu ele alına-
rak, aracı şehirler göç yönetimi açısından bir tampon 
bölge olarak değerlendirilmiştir. 

Kapanış oturumunda konuşan Zirve Bilim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Hamza Ateş, dünyanın daha yaşa-
nabilir hale gelmesinde sivil toplum kuruluşlarının 
taşıdıkları öneme dikkat çekmiştir. Ardından, Zirve 
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Sonuç Bildirgesi’nin tüm dünya ile paylaşılacağı bil-
gisi de aktarılmıştır. 

3.9. Toplu Ulaşım Mükemmellik Endeksi Eğitimi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü (İETT) tarafından geliştirilen “Toplu 
Ulaşım Mükemmellik Endeksi” (TUMENDEKS)’nin 
MEWA Bölgesi’ndeki şehirlerde uygulanması için 
19-20 Nisan tarihlerinde Ürdün, Filistin, Fas ve Türki-
ye’den konuyla ilgili yerel yönetim temsilcilerine yö-
nelik üç günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir. 

Eğitim; ulaşım sistemlerinde alt yapı ve uygun ya-
tırım kriterleri, işletme ve verimlilik kriteri; ulaşım 
sistemlerinde çevreye duyarlılık ve enerji kriteri ve 
uygun teknoloji seçim kriterleri gibi konuların iş-
lenmesi ile ulaşımdan kaynaklı karbon salımlarının 
azaltılmasına yönelik izlenmesi gereken stratejilerin 
belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Ulaşımdan kaynaklı karbon salımlarının azaltılması, 
küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle mücadele-
de dirençli bir şehrin inşasına katkı sağlayabilir. Bu 
kapsamda, çevresel anlamda kentsel kırılganlıkların 
azaltılması için şehirdeki fosil kaynaklı enerji kulla-
nım düzeyinin belirlenmesi ve emisyon miktarlarının 
ölçülmesi önemli bir yere sahiptir. Çevresel direnç-
liliğin yanı sıra, geliştirilen entegre ve akıllı ulaşım 
destinasyonları ile kentin altyapısal dirençliliği art-
tırılabilir. Ayrıca, güvenli ve kaliteli bir toplu ulaşım 
hizmeti yerel düzeyde sosyal dirençliliğin arttırılma-
sına da fayda sağlayabilir. TÜMENDEKS eğitimleri, 
tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ön şart olan 
gerekli veri tabanının oluşturulması amacıyla düzen-
lenmiştir. Bu sebeple, UCLG-MEWA kentsel dirençli-
lik çalışmalarına doğrudan katkı sunmuştur.

3.10. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı (EMITT) 2018

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, 
Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda 
bir araya getiren 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Tu-
rizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 80 ülkeden yaklaşık 
55 bin ziyaretçinin katılımı ile 25 -28 Ocak 2018 ta-
rihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

Fuara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, dönemin İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 
Eski Başkanı Taleb Rifai, Türkiye Turizm Yatırımcıla-
rı Derneği Başkanı Oya Narin ve Alman Turizm En-
düstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel gibi 
isimler katılmıştır.

Ziyaretçilerin yeni bağlantı ve ağlar oluşturmalarını 
sağlayan fırsatların yanı sıra, sektöre yönelik panel 
ve konuşmalar ile dolu yeni bir konferans programı 
da hayata geçirilmiştir. Fuar kapsamında; Türkiye’de 
turizm pazarını bekleyen sorunlar, seyahat trendi ve 
bilgileri, gastronomi turizmi ve şehirlerin tanıtımında 
kullanımı, seyahat acentelerinin geleceği ve yükse-
len piyasalarda online satışlar gibi birçok konu ele 
alınmıştır.

Gastronomi ve Farkındalık Paneli

27 Ocak 2018 tarihinde fuar programı kapsamında 
düzenlenen, moderatörlüğünü Gastronomi Turizmi 
Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe’nin yaptığı 
“Gastronomi ve Farkındalık Paneli”nde; Turizm İş-
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letmelerinde Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme 
Projesi Koordinatörü Ali Akgün, Beslenme Uzmanı 
Dr. Aydın Duygu; Ekmek Uzmanı & Besin Futuristi 
Mine Ataman, Sanatçı Müge Boz, GTD Eğitim Komi-
tesi Başkanı Pınar Özçaltepe ve UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman konuşmacı olarak yer al-
mıştır.

Konuşmasında UCLG-MEWA olarak önlerinde yo-
ğun bir küresel gündemin bulunduğunu ifade eden 
Genel Sekreter Duman, bunlardan en önemlisinin 
2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri olduğunu söylemiştir. Duman ayrıca 17 
hedeften oluşan bu gündemin, gastronomi turizmi 
açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekle-
miştir.

Genel Sekreter Duman, gastronomi deneyimi için 
seyahat etmenin dünyada giderek yayılan bir trend 
haline geldiğini ve bu sayede gastronomi turizminin 
sürdürülebilir kalkınmaya etkisinin daha iyi anlaşıla-
cağını vurgulamıştır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Gastronomi listesinde 
şu an dünya genelinde 26 şehirden 4’ünün [Zahle, 
Lübnan (2013); Gaziantep, Türkiye (2015); Rasht, 
İran (2015); Hatay, Türkiye (2017)] MEWA bölgesi 
içerisinde yer aldığını belirten Duman, UCLG-MEWA 
olarak ağı bölgelerinde tanıttıklarını ve üyelerinin 
ağa dâhil olması için teşvikte bulunduklarını da söz-
lerine eklemiştir.

“Gastronomi Turizmi Konusunda Geliştirilecek İş 
Birliklerine Açığız”

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komiteleri aracılığı ile 
MEWA Bölgesinde farkındalık oluşturarak yereli ha-
rekete geçirmek için teşvik edici bir rol oynadıklarına 
değinen Duman, 19-21 Nisan 2016 tarihleri arasında 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi’ni ve 1-2 Ağustos 
2017 tarihlerinde ise Konya Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde marka şehir olma yolunda gastronomi 
turizminin etkisinin ele alındığı UCLG-MEWA Turizm 
Komitesi, Sürdürülebilir Turizm Toplantısı’nı gerçek-
leştirdiklerinden ifade etmiştir.

Duman, gastronomi turizminin, sürdürülebilir kal-
kınmada önemli rol oynadığını ve bu konuda geliş-

tirilecek iş birliklerine teşkilat olarak hazır olduklarını 
belirterek sözlerini noktalamıştır.

Bilindiği üzere, iklim eylem planı hazırlayan Türk 
belediyelerin sayısında son yıllarda önemli bir artış 
olmuş ve iklim değişikliğiyle mücadele konusu bele-
diyelerin öncelikli müdahale alanlarından biri olarak 
öne çıkmaya başlamıştı.

3.11. V. Karbon Zirvesi

UCLG-MEWA’nın destekleyici kurumlar arasında yer 
aldığı V. Karbon Zirvesi, Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 26 Nisan 2018 
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir.

“İklim Finansmanı” ana temasıyla gerçekleştirilen 
Zirve, yerel ve küresel çapta mevcut karbon piyasa-
larının ele alınarak sanayi sektörünün iklim değişikliği 
sorunundaki payının tartışılmasını sağlamıştır. Zirve 
sırasında düşük karbonlu iklim politikalarının geliş-
tirilmesine yönelik konunun tüm paydaşları ile bir-
likte fikir alışverişinde bulunulmuştur. UCLG-MEWA 
Çevre Komitesi üyeleri zirveye katılımları konusunda 
mobilize edilerek zirve duyuruları ve sonuç raporu 
hakkında bilgi paylaşımı sağlanmıştır. 

Dirençli bir kentin göstergelerinden biri, o şehirde 
iklim değişikliği sebebiyle oluşabilecek risklerin 
önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilme-
sidir. Bu sebeple, başta endüstri alanında olmak 
üzere, karbon salımının azaltılması ve düşük kar-
bonlu sanayi politikalarının geliştirilmesi bir ken-
tin çevresel dirençliliğinin geliştirilmesinde önemli 
bir role sahiptir. Özellikle, UCLG-MEWA’nın faali-
yet gösterdiği ve çoğunluğu gelişmekte olan ül-
kelerden oluşan Orta Doğu ve Batı Asya coğraf-
yasında, çevre dostu ve dirençli bir endüstriyel 
kalkınmanın inşası çevresel kırılganlıkların azaltıl-
masında rol oynayabilir. Ayrıca, çevre dostu en-
düstriyel kalkınma, yerel düzeyde sürdürülebilir 
bir ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacağın-
dan kentin ekonomik kırılganlığı da azaltılabilir. 
Tüm bu sebeplerden UCLG-MEWA, söz konusu 
etkinliğe aktif katılım göstermiş ve üyelerini bu 
anlamda mobilize etmiştir.

69



3.12. Filistin Belediyeleri’ne Yönelik “Atıksu ve 
Şehir Şebeke Yönetimi” Eğitimi

UCLG-MEWA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İs-
tanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Pendik 
Belediyesi işbirliği ile Filistin’de bulunan belediyelere 
yönelik olarak 1-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında tek-
nik eğitim programı düzenlenmiştir. “Şehir Şebeke 
Yönetimi” ve Atıksu İşletme Yönetimi” başlıkları al-
tında İstanbul’da düzenlenen eğitime, 22 belediye-
den teknik personel ve Filistin Su İdaresi’nden tem-
silciler katılmıştır. 

Eğitimde sürdürülebilir atıksu yönetimine erişim için 
gereken arıtma sistemlerinin kurulması ve uygun 
teknoloji seçiminin iklim değişikliği sorununun çö-
zümüne sağlayacağı katkılara vurgu yapılmıştır. Ka-
tılımcılar; Abone İşleri Uygulamaları, İçme Suyu ve 
Atıksu Şebeke Hatlarının Yönetimi, Su Kayıp Kaçak-
ları ile Mücadele Yöntemleri, Akıllı Şebeke Uygula-
maları, Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Tesis 
İşletiminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm 
Önerileri konularında bilgilendirilmiştir. 

Eğitim öncesinde Filistin’de bulunan belediyelere 
yönelik olarak ihtiyaç analizi araştırması yapılmış, su 
ve kanalizasyon konusu, yapılan bu analiz çalışması 
sonucunda belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma ve eği-
timde katılımcıların proje fikirlerine de yer verilme-
si, Filistin’deki yerel yönetimlerin işbirliği alanlarının 
tespitine ve kalkınmadaki ihtiyaçlarının belirlenme-
sine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda su ve atıksu 
konusunda verilen uzmanlık eğitimi doğrultusunda, 
Filistin’deki yerel yönetimlerin bu alandaki teknik ka-
pasitelerinin artırılması yolu ile ülkedeki yerel kalkın-
maya katkı sağlanmıştır.

3.13. Connective Cities Proje Çalıştayı

UCLG-MEWA ve Connective Cities işbirliğinde 2017 
yılında gerçekleştirilen etkinlikler boyunca listele-
nen uygun proje fikirlerinin hayata geçirilmesi ve bu 
projelere uygun finansman modellerinin tartışılması 
amacıyla 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde Almanya’nın 
Köln şehrinde Katı Atık Yönetimi Proje Çalıştayı dü-
zenlenmiştir.
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Program boyunca atıkların taşınmasından ve ber-
tarafından kaynaklı karbon salımlarının azaltılması, 
sürdürülebilir atık yönetimine ulaşılmasında gerekli 
bilincin vatandaşlara aktarılması ve uygun finans-
man modellerinin geliştirilmesi konuları üzerine 
proje fikirleri geliştirilmiştir. Türk ve Alman belediye-
lerden toplanan proje fikirlerine uygun olarak oluş-
turulan beş farklı proje grubu aracılığıyla, ikinci gü-
nün sonunda beş adet proje taslak da olsa son halini 
almıştır. Ayrıca her bir proje grubu içinde, projelere 
ait alt faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecine yö-
nelik taslak bir takvim çizelgesi de oluşturulmuştur. 
Bundan sonraki süreç için; taslağı çıkarılan bu pro-
jelerin tamamlanarak, uygun görülen platformlara 
proje başvuruda bulunulması sağlanacaktır.

Program kapsamında, göç yönetimi sorunları ya-
şayan belediyeler ve göçmen sayıları ile orantılı alt-
yapıların genişletilmesi konusu ele alınmıştır. Göçle 
birlikte artan atık miktarının yönetimi için gerekli çö-
zümler de konuşulmuştur.

Mültecilerin kentlere gelmesi ile birlikte yerel yöne-
timlerin özellikle atık yönetimi konusunda hizmet 
alanlarında artış yaşanmış, bu durum sınırlı imkân-
ları ile mevcut talepleri karşılamayan çalışan bele-
diyeleri farklı çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Özel-
likle barındırdığı mülteci sayısı ile bağlantılı sorunlar 
yaşayan belediyelere yönelik düzenlenen Çalıştay 
programı, atık yönetimine yönelik sunduğu uygun 
finansman yöntemleri ile yereldeki ekonomiye gider 
azaltıcı yönde katkı sağlama konusunda katılımcıla-
ra farklı bir bakış açısı sunmuştur. 

3.14. 9. Türktay

17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
9. TÜRKTAY- Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yöne-
timi Paneli, Türkiye’den atık yönetimi konusuyla ilgili 
200’e yakın sektör temsilcini bir araya getirmiştir. 

Etkinlik, kamu sektörü ve özel sektörde düşük kar-
bonlu atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları-
nın anlatılması için ortak bir platform oluşturmuştur. 
UCLG-MEWA’nın destekleyici kurumlardan biri olarak 
yer aldığı panelde, döngüsel ekonomi kavramı ve sıfır 
atık stratejileri üzerinden sürdürülebilir bir atık yöne-
timine sahip olmanın iklim değişikliğiyle mücadelede 
kentlere kazandıracağı avantajlardan bahsedilmiştir. 

 “Ekonomide Atık, Atıkta Ekonomi” ana temasıyla 
gerçekleşen Panel, sürdürülebilir atık yönetiminin 
ekonomiye katkısı konusunda iyi uygulama örnekle-
rinin paylaşılmasına olanak sağlayarak katılımcılara, 
atık yönetimine ilişkin uygun finansman modelleri-
nin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunmuştur. 

3.15. Meksiko Kültür 21 Uluslararası Ödülü

Sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak, kültüre 
olan katkılarıyla fark yaratan kentleri ve kişileri ta-
nıtma amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen UCLG 
Mexico City Kültür 21 Uluslararası Ödül Töreni, 18-20 
Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

UCLG ve Mexico City işbirliği ile düzenlenen törende 
bu yıl; Şehir/ Bölgesel ve Yerel Yönetim kategorisin-
de, “Lyon (Fransa) Sürdürülebilir Şehri: Kültürel İş-
birliği Şartı” ve “Ortak Seongbuk (Kore Cumhuriye-
ti) Sanatçı Yuvarlak Masası: Yerel Kültür Yönetişimi” 
projeleri ödül almıştır. 
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“Lyon (Fransa) Sürdürülebilir Şehri: Kültürel İşbirli-
ği Şartı”; kültürel kamu hizmetlerini mobilize etme-
yi ve Lyon’u sürdürülebilir bir şehir olarak yeniden 
oluşturmayı amaçlayan bir politika gündemi ve ça-
lışma programını ifade etmektedir. Ortak Seongbuk 
(Kore Cumhuriyeti) Sanatçı Yuvarlak Masası: Yerel 
Kültür Yönetişimi” projesi ise sanatçılar, kent sakin-
leri ve yereldeki farklı gruplardan oluşmaktadır. Bu 
ağ, özerklik, kültürel demokrasi, dostluk ve işbirliği 
ile kültürel farklılıklara saygı ilkesi temelinde kültürel 
yönetişim örgütü olarak aktif olarak çalışmaktadır. 

Şehirde Kültürel Haklar ve Barış Uluslararası 
Semineri

UCLG Mexico City Kültür 21 Uluslararası Ödülü kap-
samında, Mexico City ve UCLG Kültür Komitesi işbir-
liğinde 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde Şehirde Kültürel 
Haklar ve Barış Uluslararası Semineri gerçekleştirildi. 
Seminerde UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman da “Miras, Vatandaşlık ve Barış Kültürü” te-
malı bir sunum gerçekleştirmiştir. Genel Sekreter 
Duman sunumunda, MEWA Bölgesi’nin kültürel de-
ğerlerini anlatarak, UCLG-MEWA’nın şehirde barışın 
korunmasına yönelik yaptığı çalışmaların altını çiz-
miştir.

Kültür, miras, kamusal alan, barışı destekleme, eği-
tim, göç, vatandaşlık inşası ve kent hakkı gibi konu-
lar hakkında fikir ve deneyimleri paylaşmak için özel 
bir fırsat sunan etkinliğin sonunda, Kültür ve Barış 
Mexico City Deklarasyonu kabul edilmiştir..

3.16. III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Straz-
burg şehrinde gerçekleşen III. Uluslararası Kent 

Araştırmaları Kongresi’ne UCLG-MEWA tarafından 
katılım sağlanmıştır. Belediye başkanları ve akade-
misyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen Kongre kap-
samında aynı zamanda İdeal Kent Ödül Töreni de 
düzenlenmiştir. 

Etkinlikte, kentlerde yaşam kalitesini yükselten iyi 
uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Ayrıca, göçten 
kentsel peyzaja, ekolojiden şehirde güvenlik uygula-
malarına kadar kenti, kentliyi ve kent yaşamının sür-
dürülebilirliğini yakından ilgilendiren konularda aka-
demik bildiriler sunulmuştur. Bölgesindeki şehirlerin 
ekonomik, sosyal ve çevresel kırılganlıklarını azaltma 
hedefine paralel olarak UCLG-MEWA, söz konusu 
etkinliğe katılımları konusunda üyelerini mobilize et-
miştir. Kongre kapsamında göç yönetimi konusunda 
bir oturum gerçekleşmiştir. Oturumda MEWA Böl-
gesi’nde göçmenlerin karşılaştığı zorluklar ve gelir 
yetersizliği üzerine ve göç ile gelen fırsatlar üzerine 
iki ayrı sunum yapılmıştır. Kongre kapsamında ger-
çekleşen sunumlarda stratejik planın Göç ve Uyum 
maddesi altına giren “göçmenlerin karşılaştığı zor-
luklar ve gelir yetersizliği” ve uyum hususunu en çok 
etkileyen hususlar ele alınmıştır.

3.17. Kartepe Zirvesi 2018: “Göç, Mültecilik ve 
İnsanlık”

Kartepe Zirvesi 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilmiştir. 2 
Açılış Oturumu, 2 Çalıştay, 48 Panel, 12 Akademik 
Oturum ile 11 Vaka Kritik Toplantısı’ndan oluşan zir-
vede, dünyanın pek çok ülkesinden; akademisyenler, 
entelektüeller, STK temsilcileri, bölgesel ve uluslara-
rası teşkilatların temsilcileri bir araya gelmiştir.
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Zirve kapsamında UCLG-MEWA tarafından “Suriye 
Krizi ve Göç Yönetim Deneyimleri” konulu bir otu-
rum gerçekleştirilmiştir. Tema kapsamında farklı 
ülkelerden vali, belediye başkanı ve akademisyen-
lerden oluşan katılımcıların bilgi ve deneyimleri ka-
tılımcılar ile paylaşılmıştır.

Kent düzeyinde göç kaynaklı sosyal ve ekonomik kı-
rılganlıkların değerlendirildiği etkinlikte, göçmenle-
rin yerel topluma entegrasyonu sayesinde toplumsal 
gerilimlerin azaltılarak şehirlerin sosyal dirençliliğine 
katkı sağlanması tartışılmıştır. Ayrıca, yerel düzeyde 
yeterli istihdam olanaklarının oluşturulması ve göç-
menlerin bu imkânlardan faydalanmalarına olanak 
sağlanması, hak temelli göçmen politikalarının ge-
liştirilmesi, sosyal içermenin inşası ve yabancı düş-
manlığının önlenmesi gibi kentin sosyal dirençliliği 
ile yakından ilişkili konular ele alınmıştır.

Göç ile birlikte gelen nüfus bir yandan yerel ve ulusal 
düzeyde hizmet ve sorumluluk alanlarının artması 
anlamına gelirken, diğer yandan da kentte, mülteci-
ler tarafından kendi sosyo-ekonomik profilleri doğ-
rultusunda oluşturulan yeni iş kolları anlamına gel-
mektedir. Kurulan yeni iş alanları ile birlikte zamanla 
ülke içerisinde farklı bir kültüre ait turizm potansiyeli 
oluşturulmakta ve bu durum kent ve dolayısıyla ülke 
turizmini güçlendirmektedir. Program kapsamın-
da gerçekleştirilen oturumlarda göçün bu anlamda 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısı işlenmiş, zorlukların 
fırsatlara dönüştürülmesi konusunda katılımcılara 
farklı bir perspektif sunulmuştur.

3.18. Novusens Akıllı Mobilite Çalıştayı

UCLG-MEWA faaliyet alanındaki konulara ilişkin ge-
lişmeleri bu dönemde takip etmeye devam etmiştir. 
Bu kapsamda, NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik 
Enstitüsü tarafından 17 Ocak 2019 tarihinde düzen-
lenen Akıllı Mobilite Çalıştayı’na katılım sağlamıştır. 

 

İngiltere Refah Fonu tarafından desteklenen ve “Bir-
leşik Krallık- Türkiye Akıllı Mobilite Projesi” kapsa-
mında düzenlenen çalıştay, iki ülkede akıllı mobilite 
alanında çalışan kurumların işbirliğini güçlendirme 
gayesi ile öne çıkmıştır. Nitekim; çalıştayın açılışın-
da konuşan İngiltere Refah Fonu Direktörü Andrew 
Price da sözlerinde; yürütülen proje ile akıllı mobilite 
üzerine yeni ortaklıkların ve iş fırsatlarının destek-
lenmesini amaçladıklarını belirtmiştir. Akıllı mobilite 
alanında faaliyet gösteren firmaları, KOBİ’leri, üni-
versiteleri, belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları-
nı bir araya getiren program aynı zamanda, Türki-
ye’deki akıllı mobilite piyasasının analiz edilmesine 
de olanak sağlamıştır.

3.19. İstanbul Kalkınma Ajansı Ziyareti

UCLG-MEWA, paydaşları ile iş birliklerini ve ikili ilişki-
lerini güçlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurum zi-
yaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda 7 Şubat 2019 
tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nı ziyaret eden UC-
LG-MEWA Heyeti, özellikle İstanbul’da bulunan üyele-
rinin yerel potansiyelini harekete geçirerek, bu potan-
siyelin İstanbul için ortak bir değere dönüştürülmesi 
noktasında kurulabilecek işbirliği konusunda Ajans 
Genel Sekreter Vekili Fatih Pişin ile görüşmüştür. 
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UCLG-MEWA’nın tüm çalışmalarının odağında yer alan 
2030 Gündemi, yapılan bu görüşmenin de merkezin-
deydi. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman 
tarafından 17 Küresel Hedef üzerinde yapılan bilgilen-
dirmenin ardından, bahse konu hedeflerin yerelleşti-
rilmesi konusunda iki kurum arasında yürütülebilecek 
çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde yapılmıştır. 
UCLG-MEWA Heyeti içinde yer alan Genel Koordinatör 
Salim Korkmaz, UCLG-MEWA tarafından Türkiye’de 
pilot olarak başlatılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Haritalandırma Projesi’nden bahsederken, çalışmanın 
İstanbul’da yer alan belediyelerde de yaygınlaştırılması 
üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ajansın destek mekanizmaları hakkında da bilgi 
alan UCLG-MEWA Heyeti, yapılacak her çalışma-
nın makro ölçekte bölgenin kalkınmasına da katkı 
sağlayacağını ve bu manada kurulacak işbirliğinin 
büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle 
UCLG-MEWA’nın Akıllı Şehirler Komitesi ve Kentsel 
Mobilite Komitesi faaliyetleri kapsamında kurulacak 
spesifik işbirliğinin ayrıntılı şekilde görüşüldüğü zi-
yaret programı, iki kurumun somut faaliyetlerde bir 
arada olması temennisi ile sonlandırılmıştır.

3.20. Dünya Şehirler Kongresi İstanbul’19

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Şehirler Kong-
resi İstanbul’19, 13-15 Mart 2019 tarihleri arasında 
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 12 ülke ve 120 şehirden, 9 oturum 
altında 140’tan fazla konuşmacıyı bir araya getiren 
Kongre; afet, sağlık, güvenlik, tarım ve enerji alanın-
da çok sayıda teknolojik gelişmenin sergilendiği bir 
platform sunmuştur.

Kongre; ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın yanı sıra T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın da yer aldığı açılış oturumu ile başladı. 
İkinci gün UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman’ın moderatörlüğünde “Akıllı Şehirlerde Sür-
dürülebilirlik” oturumu gerçekleştirilmiştir. Oturu-
mun başlangıcında, kentlerde meydana gelen nüfus 
artışı ile birlikte; kaynakların etkin kullanımı, erişile-
bilir kentsel ulaşımın sağlanması ve atık yönetimi 
gibi konularda teknoloji temelli çözümlerin üretilme-
sinin artık zorunlu hale geldiğini vurgulayan Genel 
Sekreter Duman, kentleri gelecek nesillere en güzel 
şekilde miras bırakabilmek için UCLG-MEWA olarak 
çaba gösterdiklerini belirtmiştir. Oturumda Tunus’un 
ülkeyle aynı adı taşıyan başkenti Tunus’un ilk kadın 
belediye başkanı olan Souad Abdurrahim, kalkınma-
da özel sektör alanında program tasarımı, geliştiril-
mesi ve kaynak mobilizasyonu konularında önemli 
tecrübeleri bulunan UNDP Küresel Özel Sektör 
Danışmanı Sabha Sobhani, sağlık ve insani yardım 
alanında birçok gönüllü çalışmada yer alan AFAD 
Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve sosyal inovasyon, 
katılım, yönetişim ve finansman modelleri alanla-
rında danışmanlık hizmeti sunan Amsterdam Akıllı 
Şehir Strateji Danışmanı ve Uluslararası Akıllı Şehir 
Temsilcisi Frans-Anton Vermast sürdürülebilirlik 
temelinde konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan 
konuşmaların ardından soru ve cevaplarla interaktif 
şekilde devam eden oturuma katılımcıların yoğun il-
gisi dikkat çekmiştir.

Programın üçüncü ve son gününde; Enerji, Veri ve 
Girişimcilik oturumları gerçekleştirilirken 3. Akıllı Şe-
hir Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’nin ardından 
Konferans sona ermiştir.

74

UCLG-MEWA’1916



3.21. I. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı

Bölge ülkelerimizden Türkiye’de yerel düzeyde iklim 
değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 15-
16 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da 1’nci Yerel İklim 
Eylemi Uluslararası Konferansı düzenlenmiştir. Türki-
ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde ve İk-
lim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklen-
mesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 
Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, 
BM-Habitat ve Avrupa Çevre Ajansı ve Türkiye’deki 
belediyelerden temsilciler de katılmıştır.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, 
yerelde afet yönetimi, düşük karbonlu ulaşım, yeşil 
altyapı, enerji ve tarıma ilişkin en iyi uygulamalar 
paylaşılmıştır. Katılımcılık ilkesi çerçevesinde iklim 
değişikliği ile mücadelede kadınların, medyanın ve 
gençliğin rolünün de tartışıldığı toplantıda, yerelde 
iklim finansmanı olanakları değerlendirilmiştir. Etkin-
liğin açılış konuşmasını yapan T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Başmüzakareci-
si Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Bakanlık olarak 
başta yerelde iklim eylem planlarının hazırlanması 
olmak üzere, iklim alanındaki çalışmaları destekle-
meye devam edeceklerinin altını çizmiştir.

3.22. Aracı Şehirler (I-Cities) Çalışmaları 

Bu dönemde (19 Nisan 2016 – 09 Temmuz 2019), 
Aracı Şehirler (I-Cities) ile ilgili çalışmaların gelişti-
rilmesi yönündeki UCLG-MEWA’nın yapmış olduğu, 
ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar ve faaliyetler 
aşağıda verilmiştir.

3.22.1. Aracı Şehirler Forumu Hazırlık Toplantısı & 
Uluslararası Tarihi Şehirler Forumu

UCLG Aracı Şehirler Forumu, 24 Nisan tarihinde 
Fas’ın Şafşavan şehrinde bir hazırlık toplantısı düzen-
lenmiştir. Toplantıda 2018 yılında gerçekleştirilecek 
Aracı Şehirler Dünya Forumu ve 2017 yılı içerisinde 
düzenlenecek bölgesel forumlar ve bu toplantılara 
dair hazırlıklar görüşülmüştür. Bu anlamda hazırlık 
toplantısı, UCLG Dünya Teşkilatı, UCLG bölge teş-
kilatları, yerel teşkilatlar ve bölgesel forumların ev 
sahiplerini bir araya getirmiştir. UCLG-MEWA’yı 
temsilen toplantıya katılan UCLG-MEWA Genel Ko-
ordinatörü Salim Korkmaz, 21-22 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilen Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Fo-
rumu’nun gündemine ilişkin bir sunum gerçekleştir-
miştir.

Şafşavan’da gerçekleştirilen bir günlük toplantının 
ardından katılımcılar, Uluslararası Şehirler Forumu’na 
katılmak üzere Fas’ın Larache şehrine geçmiştir. 5. 
Uluslararası Şehirler Forumu; Akdeniz Kentler ve 
Miras Gelişimi Ağı, Larache Belediyesi ve Larache 
İl Meclisi ortaklığıyla 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde 
Fas’ın Larache kentinde düzenlenmiştir. Forum bu 
yıl, “Sürdürülebilir Miras: Finansman ve Yönetişim” 
teması altında oldu. Toplantıda kentlerde gerçekleş-
tirilecek projelerin yanı sıra, maddi ve manevi mira-
sın geliştirilmesini amaçlayan projelerin fonlanması 
değerlendirilmiştir.

Toplantının 28 Nisan’da gerçekleştirilen açılış prog-
ramına katılan UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed 
Saadie ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim 
Korkmaz, törende birer konuşma yapmışlardır. Genel 
Koordinatör Korkmaz ayrıca 29 Nisan’da gerçekleş-
tirilen “Sürdürülebilir Miras ve İyi Yönetişim” başlıklı 
oturumda MEWA Bölgesi’nde mirasın korunması ve 
yönetimine ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

3.22.2. Aracı Şehirler (I-Cities) Afrika Bölgesel 
Forumu

Fildişi Sahili Başbakanı Sayın Amadou Gon COU-
LIBALY’nin yüksek himayesinde ve Fildişi Sahili 
Kentler ve Kasabalar Birliği (UVICOCI) ile Odienné 
Belediyesi iş birliğiyle UCLG Aracı Şehirler Çalışma 
Grubu tarafından düzenlenen Aracı Şehirler Afri-
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ka Bölgesel Forumu, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, 
Odienné’de gerçekleşmiştir.

Etkinlik, Fas ve bunun yanı sıra Orta Doğu’dan Lüb-
nan da dahil olmak üzere, Afrika ülkelerinden yerel 
temsilcileri, uzmanları ve sivil toplum ulusal ve kıta-
sal yönetimlerini temsilen yaklaşık 150 katılımcıyı bir 
araya getirmiştir.

Açılış oturumu, Odienné Belediye Başkanı, Fildişi 
Sahili Kentler ve Kasabalar Birliği (UVIVOCI) Başka-
nı, Fildişi Sahili Bölgeler Birliği (ARDCI) Başkanı, Böl-
gesel Topluluklar Konseyi (CCT of UEMOA) Başka-
nı, UCLG Aracı Şehirler Çalışma Grubu ve Şafşavan 
Belediye Başkanı, UCLG Afrika Başkan Temsilcisi ve 
Dakar (Senegal) Belediye Başkanı, Abidjan Bölgesi 
Vali Temsilcisi, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı (MEMIS) 
Temsilcisi ve Fildişi Sahili Başbakanlığı’nı temsilen 
Fildişi Sahili Ulaşım Bakanı’nın konuşmalarının yanı 
sıra, Odienné şehri ve Fildişi Sahilleri’ni tanıtan bir 
video ile başlamıştır. 

Dört oturum temelinde oluşturulmuş olan progra-
mın içeriğini aşağıdaki başlıklar oluşturmuştur.

- Birinci Oturum: Afrika Aracı Şehirlerinin Kentleşme 
ve İnsani Gelişme Durumları;

- İkinci Oturum: Aracı Şehirlerin Yönetişiminde Doğ-
rudan Diyalog;

-Üçüncü Oturum: Küresel Gündemlerin Uygulanışı-
nın Değerlendirmesinde Başvurulacak Kriterler;

- Dördüncü Oturum: Uluslararası Gündemin Uygu-
lanmasında Afrika Aracı Şehirlerinin Rolü; UCLG 
Aracı Şehirler Çalışma Grubu Başkanı Mohamed 
Sefiani, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 

50’sinin aracı şehirlerde yaşayacağını ve 2050 yılına 
kadar bu rakamın % 70’e yükseleceğini belirterek, 
aracı şehirlerde hızla artan kentleşme oranına dikkat 
çekmiştir.

Katılımcılar, Afrika Aracı Şehirleri’nin geliştirilme-
si için çözüm ve strateji önerileri özelinde etkinliğe 
katkıda bulunmuşlardır.

Forumun bitiminden önce ise, Afrika, Fas ve Lüb-
nan’dan belediyeler işbirliği anlaşmaları imzalamış-
lardır.

Etkinliğin kapanış oturumunda ise Odienné Belediye 
Başkanı, UCLG Aracı Şehirler Çalışma Grubu Başkanı 
ve Şefşavan Belediye Başkanı ile Fildişi Sahili Baş-
bakanı’nı temsilen Ulaştırma Bakanı konuşmalarını 
yapmışlardır.

3.22.3. Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya 
(MEWA) Bölgesel Forumu

Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Böl-
gesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üni-
versitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilmiştir. 

UCLG Başkanı ve aynı zamanda Güney Afrika Beledi-
yeler Birliği (SALGA) Başkanı Mpho Parks Tau, UCLG 
Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz, UCLG-MEWA 
Eş Başkanı Mohamed Saadie, UCLG-MEWA Saymanı 
Adnan Köşker, CEMR Genel Sekreteri Frederic Val-
lier, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed 
Sefiani, UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü 
Firdaous Oussidhoum, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin 
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Güngör, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mazhar Bağlı gibi çok sayıda üst düzey ismin 
katkılarıyla şekillenen forum, dünyanın farklı ülke-
lerinden yerel yönetim temsilcisi, akademisyen, sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ve yerel yönetim uzma-
nından oluşan 200’ün üzerinde katılımcıyı bir araya 
getirmiştir. Aracı şehirler kavramının farklı tematik 
alanlarda ele alındığı programın açılış oturumunda 
konuşan UCLG Başkanı Parks Tau, aracı şehirlerin 
mevcut sayıları nedeni ile toplumların yaşam kalite-
si, ülkelerin ulusal ekonomileri ve uluslararası çevre 
üzerinde sahip olduğu etkinin önemine dikkat çek-
miştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve Yeni 
Kentsel Gündem’in uygulamada başarıya ulaşması-
nın kentleşme olgusuna yönelik getirilecek farklı bir 
bakış açısı ile mümkün olduğunu belirten Başkan 
Tau, kır ve kent ikileminden kaçınıp, aracı şehirlerin 
potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik yatırım-
ların yapılması önerisinde bulunmuştur. 

Açılış oturumunda yer alan UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman konuşmasında, aracı şe-
hirlerin sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörleri ol-
duğu noktasına dikkat çekmiştir. Aracı şehirlerin 
halihazırda dünya kentsel nüfusunun %36’sına ev 
sahipliği yaptığını belirten Genel Sekreter Duman, 
günümüzde şehirlerin fiziksel büyüklükleri dışında 
farklı özelliklerinin de dikkate alındığı yeni kentsel 
sistemde, aracı şehirlerin metropollerden ve küçük 
şehirlerden ölçek dışındaki nedenlerle de farklı bir 
konuma geldiklerini ve bu sebeple sürdürülebilir ve 
dengeli bir kentleşme için göz ardı edilemeyecek ak-
törler olduklarını kaydetmiştir. 

Foruma ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Baş-
kanı Hasan Ünver ise konuşmasında; “Aracı şehirler 
dünyada sesini duyurmaya başladı. Buralarda eko-
nomi ve istihdam olanakları elverişli olduğunda in-
sanların büyükşehirlerdeki plansız kentleşmeye yö-
nelmeyecekleri ve bu sayede kendi memleketlerinde 
iyi olanaklarda yaşayabileceklerini ortaya koyduk ve 
bu duruma tüm dünyanın dikkatini çekmeye çalışı-
yoruz” ifadelerine yer vermiştir. 

İki gün süren Forum; “Aracı Şehirlerde Göç Yöne-
timi”, “Aracı Şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya 

Katkısı”, “Marka Aracı Şehirler” ve “Aracı Şehirlerde 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilme-
si” başlıklı tematik oturumlarda yapılan sunumları, 
dinleyiciler ile buluşturmuştur. Aracı Şehirlerde Göç 
Yönetimi konulu ilk panelde, çeşitli nedenlerle sü-
regelen yoğun göç dalgalarından en çok etkilenen 
bölgelerden biri olan MEWA Bölgesi’nde, tampon 
işlevi gören aracı şehirler özelinde değerlendirme-
lerde bulunulmuştur. İkinci oturum olan Aracı Şehir-
lerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı konusunda 
sunumlarını gerçekleştiren panelistler, aracı şehirlere 
sağlanan teşvikler, daha dengeli bir servet dağılımı 
için aracı şehirlerin güçlendirilmesi ve ulusal anlam-
da mali dirençliliğin artırılmasında aracı şehirlerin 
rolleri konularında paylaşımlarda bulunmuşlardır. 
Marka Aracı Şehirler konulu üçüncü oturumda; aracı 
şehirlerde aidiyet ve sahiplenme duygularının güç-
lendirilmesi konusunun yanı sıra, marka aracı şehir-
ler konusunda iyi uygulamalar katılımcılarla payla-
şılmıştır. Forum’un son tematik oturumu olan Aracı 
Şehirlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Ye-
relleştirilmesi konusunda, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin uygulanması ve izlenmesinde aracı 
şehirlerin rolleri değerlendirilerek, bu anlamda yerel 
farkındalığın artırılması ve aracı şehirlerde kurumsal 
kapasite artışı için yapılması gerekenler üzerinde de-
ğerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Kapanış oturumunun ardından ilan edilen “UCLG-MEWA 
Aracı Şehirler Deklarasyonu” bölgedeki aracı şehirleri 
bir araya getirerek, küresel gündem içinde seslerini 
daha güçlü bir şekilde duyurmalarına imkân sağlama-
yı ve bu anlamda aracı şehirler için önemli bir referans 
olmayı hedefliyor. 

2017 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen Aracı Şe-
hirler Afrika Bölgesel Forumu’nun ardından, 2018’de 
yapılacak Aracı Şehirler Dünya Forumu’na giden sü-
reçte düzenlenecek bölgesel forumların ikincisi olma 
özelliği taşıyan Forum çerçevesinde, ayrıca Fildişi 
Sahili, Türkiye, Fas ve Filistin’de bulunan yerel yöne-
timler arasında Aracı Şehirler Mutabakat Protokolleri 
imzalanmıştır. Bu protokoller, yerel yönetimler ara-
sında iyi niyet beyanı mahiyetinde olup, devam eden 
süreçte Kardeş Şehir Protokolleri imzalamak isteyen 
aracı şehirlerin birbirleri ile daha yakın iletişim kur-
malarını kolaylaştırıcı işlev görmeyi amaçlıyor. Pro-
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tokolleri imzalayan yerel yönetimler aynı zamanda 
Forum’da imzalanan Deklarasyon’un uygulanması 
noktasında UCLG-MEWA’nın kolaylaştırıcılığında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlama, ortak projeler 
üretme ve karşılıklı deneyim paylaşma imkanına sa-
hip olacaklar.

3.22.4. Aracı Şehirler Avrupa Kıtasal Forumu 
Toplantısı

UCLG ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi 
(CEMR) ortaklığıyla düzenlenen Aracı Şehirler Av-
rupa Kıtasal Forumu, 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde, 
İspanya’da, Avrupa’nın pilot Aracı Şehri (I-City) olan 
Teresa kentinde gerçekleştirilmiştir. 

Forumun açılış oturumunda dinleyicilere hitap eden 
Teresa Belediye Başkan Yardımcısı Amadeu Aguado 
i Moreno, Şafşavan Belediye Başkanı ve UCLG Aracı 
Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefiani ve Soria 
Belediye Başkanı, UCLG ve CEMR Başkan Yardımcısı 
Carlos Martínez Minguez, aracı şehirlerin güçlü kim-
likleri, kültürleri ve tarihleri ile taşıdıkları önemli role 
vurgu yapmıştır. 

Etkinlik, şehir markalaşma stratejilerinin görüşüldü-
ğü ikinci oturumla devam etmiştir. Vic Üniversitesi’n-
den Prof. Jordi de San Eugenio’nun dünya genelin-
de başarılı markalaşma stratejileri geliştirmiş çeşitli 
büyüklükteki kent örnekleri üzerine gerçekleştirdiği 
ana tema konuşmasının ardından, Futureplaces’i 
temsilen söz alan Juan Carlos Belloso, bir aracı şehir 
modeli olarak Teresa’nın varlıklarını koruma amacıy-
la gerçekleştirilmekte olan markalaşma çalışmaları-
na yönelik bir sunum gerçekleştirmiştir.

UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous 

Oussidhoum’un aracı şehirler üzerine gerçekleştir-
diği tanıtım oturumunun ardından, üç tematik çalış-
tay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarla, Aracı Şehirler’in 
küresel gündemler ve yerelleştirme süreçleri bağla-
mında sahip oldukları konumun tartışılması, kentler 
ve kent sakinleri arasında sürdürülebilir bir köprü 
kurma noktasında markalaşmanın kültürel ve eko-
nomik yönlerinin değerlendirilmesi ve Aracı Şehirler 
ve çevrelerindeki metropoller arasında bir öğrenme 
diyalogu oluşturulması amaçlanmıştır.

UCLG-MEWA Uluslararası İlişkiler Bölümü Proje 
Sorumlusu Tuğçe Karataş, “Kent ve Vatandaşlık 
Arasındaki Diyalog” konulu çalıştayda, MEWA Böl-
gesi’ndeki Aracı Şehirler’in, sakinleriyle daha güçlü 
bağlar kurmak için geliştirdiği ve uygulamaya koy-
duğu başarılı iletişim stratejileri ve gelecek planları 
üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Forumun ikinci gününde, UCLG Dijital ve Bilgi Te-
melli Kentler Komitesi Başkanı Bilbao Belediyesi’ni 
temsilen iki katılımcı tarafından kentin bu alandaki 
köklü tecrübesini ve tarihini bilgi ve metodolojiye 
dönüştürme noktasında devam eden çalışmaları su-
nulmuştur. Ayrıca, bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
(ICT) mevcut durum ve gelişimine ve aynı zamanda 
yeniliğin ve bilginin kent yaşamında kullanımına yö-
nelik olarak oluşturulan ve yakın zamanda yayınlan-
mış olan Akıllı Şehirler Araştırması tanıtılmıştır.

Forumun son oturumunda, 5-6 Mayıs 2017 tarihle-
rinde Fildişi Sahilleri’nin Odienne kentinde düzenle-
nen Aracı Şehirler Afrika Bölgesel Forumu ve 21-22 
Eylül tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen Aracı 
Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’na dair çıktılar gö-
rüşülmüş ve toplantı notları özetlenmiştir. Katılımcı-
ların görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından, 
5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan ken-
tinde düzenlenecek olan Aracı Şehirler Dünya Fo-
rumu’na kadar olan süre içinde atılacak adımlar ve 
öneriler görüşülmüştür.

3.22.5. Aracı Şehirler Haritalandırma Çalıştayı - 
Nevşehir&Urla

5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ta gerçekleştirilen 
Aracı Şehirler Dünya Forumu hazırlıkları çerçeve-
sinde Türkiye’nin iki model aracı kenti olan Nevşehir 
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ve Urla’da haritalandırma çalıştayları yapılmıştır. İlki 
1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Nevşehir’de, ikincisi 15-18 
Mart 2018 tarihleri arasında Urla’da gerçekleştirilen 
çalıştaylar UCLG Aracı Şehirler Forumu ve UNESCO 
Aracı Şehirler ve Küresel Kentleşme Kürsüsü işbirliği 
ile yürütülmüştür. 

Her belediyede dört gün süren çalıştaylar belediye-
lerin plan ve proje birimleri ile ilgili birimlerde görev 
alan çalışanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dü-
zenlenen çalıştay programları, ilgili kentlerdeki aracı 
şehir kriterlerinin belediye çalışanları ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri tarafından benimsenmesine 
olanak sağlamıştır. Bunun yanı sıra çalıştaylar, küre-
sel kalkınma stratejileri doğrultusunda kentlerin ken-
di gündemlerini oluşturmalarına ve kentlerin önce-
likli faaliyet alanlarını belirlemeye olanak sağlamış ve 
aynı zamanda kentlerin uluslararası görünürlüğüne 
katkı sağlamıştır.

3.22.6. Aracı Şehirler Dünya Forumu

Başkanlığı Fas’ın Şafşavan Belediyesi tarafından 
yürütülen Aracı Şehirler Forumu tarafından 2017 
yılında bir dizi bölgesel forum gerçekleştirilmiştir. 
MEWA Bölgesi’ne yönelik programını Eylül 2017’de 
Nevşehir’de gerçekleştiren Forum, 5-7 Temmuz 
2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan kentinde Aracı Şe-
hirler Dünya Forumu’nu gerçekleştirmiştir. Forum’a 
MEWA Bölgesi üyelerinden Urla Belediyesi ve Nev-
şehir Belediyesi katılmıştır.

Bölge çalışmalarından elde edilen sonuçların bir 
araya getirildiği Forum’da, aracı şehirler için kendi 
dinamikleri doğrultusunda küresel bir gündem ve 
yol haritası sunulmuş, dolayısıyla bu kentlerdeki kal-
kınma çalışmaları, teorik altyapı ile teşvik edilmiştir. 
Forum kapsamında aynı zamanda aracı şehirlere 
model teşkil eden Şafşavan Belediyesi ve Urla Bele-
diyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalanmış-
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tır. İmzalanan bu protokol, özellikle 21-22 Eylül 2017 
tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen Aracı Şehir-
ler MEWA Bölgesel Forumu sonucunda ilan edilen 
UCLG-MEWA Aracı Şehirler Deklarasyonu’nun uy-
gulanması kapsamında iki kentin ortak proje ve fa-
aliyet üretmesine zemin hazırlamıştır.

3.23. Akıllı Mobilite Proje Kapanış Toplantısı

İngiltere Refah Fonu tarafından desteklenen “Birle-
şik Krallık- Türkiye Akıllı Mobilite Projesi”nde sona 
gelinmştiri. Yürütücülüğünü NOVUSENS İnovasyon 
ve Girişimcilik Enstitüsü’nün yaptığı ve İngiltere 
Transport Systems Catapult’un ortaklığı ile gerçek-
leştirilen projenin kapanış toplantısı 9 Nisan 2019 ta-
rihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Akıllı 
Mobilite Pazarı araştırmasının yapılması ve iki ülke 
arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi amacı ile 
yürütülen projenin sonuçları da bahse konu prog-
ramda paylaşılmıştır.

Toplantının açılışı; İngiltere İstanbul Başkonsolos-
luğu Türkiye Refah Fonu Portfolyo Müdürü And-
rew Price, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Orhan Alankuş ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Der-
neği Genel Sekreteri Erol Aydın’ın açılış konuşma-
ları ile başlamıştır. Yapılan konuşmalardaki ortak 
vurgu; projenin iki ülke arasındaki işbirliklerini ge-
liştirme yönünde yaptığı katkıya yönelik olmuştur. 
Ayrıca pazar analizinin doğru bir şekilde yapılma-
sının teknolojinin seyriyle reel ekonomi arasındaki 
ilişkinin takibi açısından önemli olduğuna dikkat 
çekilmiştir.

Proje kapsamında, Türkiye’deki akıllı mobilite pazar 
analizinin yapılması ve Türk-İngiliz şirketlerinin iş-
birliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetler 
ve oluşan işbirlikleri Novusens kurucu ortağı Berrin 
Benli tarafından toplantıda aktarılmıştır Benli konuş-
masında, UCLG-MEWA’nın kurulan ilişkiler ağındaki 
önemine vurgu yapmıştır. Son olarak İngiltere Ca-
tapult temsilcisi Dr. Delia Dimitru söz alarak, proje 
kapsamında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilir 
olmasına önem verildiği ve bu kapsamda mevcut 
ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde faaliyetlerin sür-
dürüleceği vurgusunu yapmıştır.

3.24. VI. İstanbul Karbon Zirvesi

UCLG-MEWA, bünyesindeki tematik komite alan-
larına ilişkin gelişmeleri ve düzenlenen programları 
takip etmeye dönem içerisinde devam etmiştir. UC-
LG-MEWA bu anlamda 6. İstanbul Karbon Zirvesi’n-
de bulunmuştur. 

Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi; 
Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon 
Ticareti konuları altında 9 Nisan 2019 tarihinde İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin 
(SÜT-D) işbirliği ile düzenlenen programa firma 
temsilcilerinin yanı sıra, akademi dünyasından, sivil 
toplum kuruluşlarından ve kamu sektöründen çok 
sayıda temsilci katılmıştır.

Geçtiğimiz yıl “İklim Finansmanı ve Sanayinin İklim 
Değişimi ile Mücadelesi” teması altında beşincisi dü-
zenlenen Zirve’de bu yıl; yeşil ekonomi, Türkiye’nin 
iklim değişikliği ile mücadelesi ve karbon yönetimi 
ile endüstrisi başta olmak üzere birçok farklı konu 
görüşülmüştür. Program; İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Rek-
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törü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Sebahattin Dökmeci tarafından yapılan açılış konuş-
maları ile başlamıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Düşük Karbon Kahra-
manları” adı altında verilen ödül sahiplerini bulmuş-
tur. 2015 yılından bu yana verilen bahse konu ödül 
için bu yıl rekor sayıda başvuru alındığını ifade eden 
Prof. Dr. Karaosmanoğlu, bu sayının yeşil ekonomi-
nin Türkiye’de artan önemi ile orantılı olduğunu ifade 
etmiştir. Prof. Dr. Karaosmanoğlu aynı zamanda baş-
vuruların SÜT-D’nin yaygın karbon yönetimi bilinci 
oluşturma ve sürdürülebilir yaşam kültürü kazandır-
ma amaçlarına göre değerlendirildiğini ifade ederek, 
teknik çalışmalar ile karbon azatlımı konusundaki 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ödüllendiril-
diğini belirtmiştir.

Ödül alan 29 Düşük Karbon Kahramanı’nın listesi ise 
şu şekilde: 

 » Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi: Afşar Ellerden İk-
lim Dostu Afşar Bala’m Ürünler

 » Akademi Çevre: Eğitimle Geleceğin Karbon Ayak 
İzini Düşürelim

 » Aksa Doğalgaz: Bırakalım Doğal Kalsın, İklim Ko-
runsun

 » Aluform Pekintaş: Güneşle Üretelim, Düşük Kar-
bon Ayak İzli Ürün

 » Aves: Atık Bitkisel Yağ Biyodizeliyle Daha Az Kar-
bonlu Yollar

 » Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD): 
İklim Dostu Tarım İçin Basınçlı Sulama 

 » Biyodizel Sanayi Derneği: Yerli Yeşil Yakıt Biyo-
dizel

 » BSH Türkiye: İklim Dostu Yüzey Temizleme

 » Bursagaz: Sosyalgaz

 » Enerjisa Üretim: Doğalgaz Santralindeki Suyun 
Yeşil Gücü

 » Enervis: Alüminyum Ergitme Fırınında Atık Isı 
Geri Kazanımı 

 » Escon: En Enerji Verimli Gıda Tesisi

 » İstanbul Ağaç ve Peyzaj: Topraksız Tarımla İklim 
Değişimiyle Mücadele

 » İstanbul Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Li-
sesi: Karbon Ayak İzimiz Yeşil

 » ITC Entegre Atık Yönetimi: 1 Domates 5 Ton Kar-
bon Kurtarıyor

 » Green Chemicals: Enerjisiz Sıfır Karbon Ayak İzi 
ile Tek Banyoda Kaplama

 » Kalekim: Sevkiyatta Faydalı İzler

 » Kolza Geri Kazanım: Daha Çok Eğitim, Daha Te-
miz Türkiye

 » MT Greenword: SDG4 Kids Çocuklarla Sürdürüle-
bilirlik Oyunu

 » Nestle Türkiye: Taşımada Çevreye Dost Seçimler

 » Nuh Çimento: Düşük Karbon Ayak İzli Çimento 
Formülasyonu

 » Pendik Belediyesi: Ambalaj Atıklarını Topla, Ayır

 » Polisan Kansai Boya: Leed Yeşil Sertifika Stan-
dartlarında Boya Tesisi

 » Öztürk Enerji- Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi: Organik Atıklar Enerjiye Dönerek Sıfırlanıyor

 » Shell & Turcas Petrol: Yeşil Düşün, Yeşil Hareket Et

 » Thermax: Büyük Tesiste Atık Isı Geri Kazanımı

 » Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): Karbon- 
Nötr Bankacılık

 » Türk Telekom: Verimli Soğutma, İklim Dostu Ha-
berleşme

 » Zorlu Enerji: Temiz Ulaşımla Geleceğe Yatırım 

81



C. YÖNETİM ORGANLARI 
TOPLANTILARI
Dönem içinde (19 Nisan 2016- 09 Temmuz 2019) 
UCLG Dünya Teşkilatı ile UCLG-MEWA Bölge Teşkila-
tı’nın yapılan Kongreleri’nin, Yönetim Kurulu, Konsey 
Toplantıları’nın düzenlenmesi ve bu toplantılara katı-
lım ile Faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. UCLG Dünya Teşkilatı Kongre, 
Yönetim Kurulu ve Konsey Toplantıları
1.1. UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı- 2016

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Yöne-
tim Kurulu toplantısı, 25-27 Mayıs 2016 tarihlerin-
de Tataristan’ın Başkenti Kazan’da gerçekleşmiştir. 
Toplantıya dünya genelinde 90 şehir, yerel ve bölge-
sel yönetimden 200 katılımcı katılmıştır. Kazan’daki 
toplantı, UCLG Yönetim Organları’nın 12-15 Ekim’de 
Bogota’da gerçekleşecek olan UCLG Kongresi’nden 
önce son kez bir araya gelmelerini sağlamıştır.

Yönetim Kurulu’nun açılış oturumu, Avrupa, Asya, 
Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu’dan birçok ken-
tin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiştir. Kazan 
Belediye Başkanı, UCLG Avrasya Başkanı ve UCLG 
Eş-Başkanı Ilsur Metshin; Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rustam Minnikhanov, Devlet Meclisi Başkanı Farid 
Mukhametshin, Victoria (Seyşeller) Belediye Başka-
nı ve UCLG Eş-Başkanı Jacqueline Moustache-Belle, 
UCLG Genel Sekreteri Josep Roig’la birlikte Yönetim 
Kurulu toplantısının açılışını yapmıştır.

Açılış konuşmasında Kazan Belediye Başkanı Ilsur 
Metshin, kentsel topluluklarla sürekli diyalogun 
önemine vurgu yapmıştır: “Temel hedefimiz, vatan-
daşlara saygın yaşam ve çalışma koşulları sunarak, 
daha iyi bir kentsel çevre oluşturmaktır. Şehirlerin 
ve bölgelerin liderlerinin deneyimlerini ve bilgileri-
ni diğer mevkidaşlarıyla paylaşmaya gittikçe daha 
fazla istekli olduklarını görmek beni gururlandırı-
yor.” Metshin, daha sonra UCLG’nin ilk Başkanı ve 
Paris eski Belediye Başkanı Bertrand Delanoë ve 
dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
o dönemki mevcut UCLG Başkanı Kadir Topbaş’a 

teşkilata yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür et-
miştir.

Dr. Kadir Topbaş, toplantıların 27 Mayıs’taki oturum-
larına katılarak, UCLG’nin dünyanın dört bir tarafın-
dan katılımcıları bir araya getirmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etmiş, Kazan Belediye Başkanı 
ile Kazan Belediyesi çalışanlarına ve Kazan halkına, 
misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmiştir.

“UCLG uluslararası arenadaki yerini güçlendirirken 
ve hareketimiz gittikçe daha da güçlenirken, dün-
yanın her tarafındaki yerel siyasi liderlerin taahhüdü, 
hizmet ettiğimiz vatandaşların refahına katkıda bu-
lunmamız için daha da önem kazanacaktır.”

Kazan’da ki toplantıda, Kazan ve Johannesburg 
UCLG Başkanlığı’na adaylıklarını açıklamıştır. 
UCLG Başkanlığı için adaylığını belirten Johannes-
burg Belediye Başkanı ve Metropolis Eş-Başkanı 
Parks Tau, kalkınma gündeminin ve Yeni Kentsel 
Gündem’in uygulanmasında lider rol üstlenmede 
teşkilata yardım etme isteklerini Yönetim Kurulu 
üyeleriyle paylaşmıştır. Kazan Belediye Başkanı ve 
UCLG Eş-Başkanı Ilsur Metshin de teşkilata bağ-
lılıklarını belirterek Başkanlık için aday olduğunu 
açıklamıştır. Bu bağlamda, seçilmesi durumunda 
en iyi uygulamaların paylaşılması için bir internet 
portalının oluşturulmasının önceliği olacağını ifa-
de etmiştir.
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1.2. UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

UCLG Anatüzük Komitesi üyeleri 19-20 Eylül 2016 
tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde bir ara-
ya gelmiştir. Toplantıda UCLG Kongresi’ndeki seçim 
süreci, UCLG Genel Kurul ve Dünya Konseyi üyele-
rinin aidat durumları, yedek üyeler ve vekaletle oy 
kullanılması gibi konular görüşülmüştür. 

UCLG-MEWA adına toplantıya Genel Sekreter 
Mehmet Duman ve Salim Korkmaz katılmıştır. UC-
LG-MEWA, yeni aidat sistemi önerisini bu toplantıda 
bir kez daha gündeme getirmiş ve Kongre öncesin-
de önerisini tüm paydaşlarla son kez müzakere et-
miştir. İki gün süren program, Yerel ve Bölgesel Yö-
netimler Küresel Görev Gücü’nün Habitat III Süreci 
konulu toplantısının ardından sona ermiştir.

1.3. V. UCLG Kongresi: Dünya Yerel ve Bölgesel 
Liderler Zirvesi

UCLG Kongresi, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, 
12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
“Daha iyi bir dünya için yerel sesler” temalı Kong-
re’de farklı kıtalardan 200’den fazla belediye başka-
nı ve 2000’den fazla katılımcı yer almıştır. 2010’dan 
bu yana UCLG Başkanlığı görevini sürdürmüş olan 
dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Kadir Topbaş, UCLG Yönetim Kurulu, UCLG Genel 
Kurulu ve UCLG Dünya Konseyi toplantılarına son 
kez başkanlık etmiştir. 

14 Ekim tarihindeki UCLG Genel Kurulu’nca be-
lirlenen UCLG Dünya Konseyi’nin yeni üyeleri, 15 
Ekim’de, yeni UCLG Başkanı’nı ve diğer Başkanlık 
üyelerini seçmek amacıyla ilk kez bir araya gelmiş-

tir. Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin ve Güney 
Afrika Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Parks Tau’nun 
aday olduğu seçimi, Parks Tau kazanarak görevi Dr. 
Topbaş’tan devralmıştır. 

UCLG’nin 2016-2019 yılları arasında görev yapacak 
yeni Başkanlık üyeleri arasında Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek de yer almıştır. Böy-
lece UCLG-MEWA Bölge Teşkilatı yeni dönemde de 
UCLG’nin en üst yönetim organında güçlü bir şekil-
de temsil edilecektir. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Fatma 
Şahin, UCLG Başkan Yardımcısı olarak UCLG yöne-
timinde yer almıştır.

1.4. UCLG-MEWA’nın UCLG’de Temsili 

UCLG’nin 2016-2019 yılları arasında görev yapan 
Başkanlık üyeleri arasında dönemin Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de yer almıştır; 
böylelikle UCLG-MEWA, yeni dönemde de UCLG’nin 
en üst yönetim organında güçlü bir şekilde temsil 
edilmeye devam etmiştir. Ayrıca Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Fat-
ma Şahin UCLG Başkan Yardımcısı olarak yeni UCLG 
yönetiminde yerini almıştır.

4 gün boyunca devam eden toplantılarda UCLG’nin 
gelecek dönemdeki stratejisi de görüşülmüştür. UC-
LG-MEWA’nın bir süredir gündemde tuttuğu ve ta-
kipçisi olduğu yeni üyelik aidatı sistemi de UCLG’nin 
yönetim organlarınca kabul edilerek, UCLG-MEWA 
üyelerinin aidatlarında önemli indirime gidilmiştir. 
Yeni aidat sistemi, 8 Kasım 2016’da Şanlıurfa’da ger-
çekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Kon-
sey Ortak Toplantısı’nda da kabul edilmiştir. Böylece 
yeni aidat sistemi 2017’den itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır.

Dört gün süren toplantılarda UCLG’nin gele-
cek dönemdeki stratejisi de görüşülmüştür. UC-
LG-MEWA’nın bir süredir gündemde tuttuğu ve ta-
kipçisi olduğu yeni üyelik aidatı sistemi de UCLG’nin 
yönetim organlarınca kabul edilmiştir. Bu kabul ile, 
UCLG-MEWA üyelerinin aidatlarında önemli bir indi-
rim gerçekleşmiştir. Yeni aidat sistemi, UCLG-MEWA 
Yönetim Organlarınca da onaylandıktan sonra 
2017’den itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
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1.5. UCLG Genel İstişare Toplantısı- 2017

UCLG Dünya Teşkilatı’nın, önümüzdeki dönem için 
öngördüğü stratejik planlarının ve yeni küresel gün-
demde nasıl bir kurumsal pozisyon alacağının tartı-
şıldığı UCLG İstişare Toplantıları, İspanya’nın Barse-
lona kentinde, 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantılara UCLG-MEWA’dan dönemin Genel Koor-
dinatörü ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü 
katılmıştır.

Başkanlık toplantısında; UCLG’nin stratejik öncelik-
leri ile ortak uygulamalara yönelik üç temel politika 
alanı olan herkes için konut, yerel finans ve dirençli 
toplumlar oluşturma konularına değinilmiştir. Top-
lantının açılışında konuşan UCLG Başkanı Parks Tau, 
küresel gündemlerin yerelleştirilmesinin önemine 
dikkat çekerek, yerelleştirmenin tabandan tavana 
bir yaklaşım olduğunu ve bu yaklaşımın yeni bir 
toplumsal mutabakatı da beraberinde getireceğini 
ifade etmiştir. Toplantının devamında UCLG’nin ana 
ortaklarından olan Avrupa Komisyonu, OECD ve BM 
Genel Sekreteri Ofisi temsilcilerinin katıldığı yuvarlak 
masa toplantısı gerçekleşmiştir. 

Toplantının ikinci günü gerçekleştirilen yuvarlak 
masa toplantılarında Habitat III Gündemi Sonrası 
ve Uygulama, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Günde-
mi’nin Yerelleştirilmesi, Uygulamanın Finansmanı ve 
ilgili tarafların sürece dahil edilmesi ile COP23 Son-
rası İklim Gündemi ve Ötesi Küresel Görev Gücü ko-
nuları tartışılmıştır.

Toplantıların üçüncü ve dördüncü günü ise istişare 
toplantıları ile devam etmiştir. Toplantının üçüncü 
gününde; siyasi öncelikler, bölgesel öncelikler, küre-
sel ağlarda gözden kaçırılan hususlar ve yeni işbirliği 
modeli olarak “eylem dalgaları” ele alınmıştır.

Toplantıların son gününde iletişim ağlarının güçlendi-
rilmesi ve UCLG olarak bütünsel bir şekilde savunu-
culuk yapılması üzerinde durulmuştur. Habitat III kap-
samında yürütülen farkındalık oluşturma kampanyası 
ile ilgili tüm süreç anlatılmıştır. Ayrıca bölge teşkilat-
ları, başarılı uygulamaları hakkında bilgi paylaşımın-
da bulunmuşlardır. Bu kapsamda UCLG-MEWA’nın, 

Kent Konseyleri ile birlikte yürüttüğü sosyal medya 
kampanyalarından ve kampanyaların sonuçlarından 
bahsedilmiştir. UCLG-MEWA ve Kent Konseylerinin 
ortaklaşa yaptığı çalışma; yenilikçi bir yaklaşım olarak 
değerlendirilerek olumlu tepkiler almıştır.

Toplantı değerlendirme oturumunda ise, UC-
LG-MEWA öncülüğünde, CEMR ve Afrika Bölge Teş-
kilatlarının da desteği ile göç ve özellikle de zorunlu 
göçün, öncelik verilmesi gereken çalışma alanların-
dan birisi olduğu ilan edilmiştir. 

1.6. UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı- 2017

UCLG Dünya Teşkilatı, geçtiğimiz yıl Kolombiya’nın 
Bogota şehrinde gerçekleştirilen UCLG Kongresi’nin 
ardından ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 18-19 Nisan 
tarihlerinde yapmıştır. İspanya’nın Madrid şehrindeki 
toplantıda UCLG-MEWA üyeleri tarafından da güçlü 
bir katılım sağlanmıştır.

18 Nisan’da öğleden önce kapalı oturum olarak 
gerçekleştirilen UCLG Mali Yönetim Komitesi top-
lantısında UCLG’nin mevcut mali yapısı ve üyelik 
aidatlarına dair güncel durum ve UCLG-MEWA ve 
UCLG ASPAC gibi bölge teşkilatlarında uygulamaya 
konulan yeni aidat sistemleri görüşülmüştür. Toplan-
tıda UCLG-MEWA’yı Genel Sekreter Mehmet Duman 
temsil etmiştir.

Mali Yönetim Komitesi toplantısının hemen ardından 
gerçekleştirilen UCLG Anatüzük Komitesi Toplantı-
sı’nda ise bölgemizden dönemin Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Tahir Akyü-
rek’i temsilen Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İliş-
kiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç de katılmıştır. 
Toplantıda, yeni oluşturulan UCLG Politika Konseyle-
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ri, üyelik başvuruları ve UCLG’nin önümüzdeki yıllar-
da yapacağı toplantıların ev sahipliği gibi konularla 
ilgili olarak UCLG Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere 
tavsiye kararları alınmıştır.

Öğleden sonra eş zamanlı olarak “Yerel Yönetimlerin 
SKH’nin Yerelleştirilmesinde Karşılaştıkları Zorluklar” 
başlıklı politika tartışması ile “UCLG Aracı Şehirler 
Forumu ve Kentsel Stratejik Planlama Komitesi Or-
tak Oturumu” düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Salim Korkmaz, Aracı Şehirler oturu-
muna katılarak bu yıl Eylül ayı içerisinde Nevşehir’de 
düzenlenen Aracı Şehirler Bölgesel Forumu hakkın-
da katılımcılara bir sunum yapmıştır.

19 Nisan’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Çalışma 
Oturumu’nda, UCLG Politika Konseyleri’nin kurul-
ması onaylanmıştır. Buna göre, Tahir Akyürek Sür-
dürülebilir Kalkınma ve Barış İçin Temel Kavramlar: 
Herkes İçin Fırsatlar, Kültür ve Kent Diplomasisi Po-
litika Konseyi’nde; Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı, UCLG-MEWA Başkanı ve UCLG Başkan 
Yardımcısı Fatma Şahin’in ise Daha Güvenli, Dirençli 
ve Sürdürülebilir Şehirler Politika Konseyi’nde yer al-
masına karar verilmiştir.

UCLG Yönetim Kurulu, UCLG Anatüzük Komitesi’nin 
aldığı tavsiye kararı doğrultusunda UCLG üyeliğine 
yapılan başvuruları onaylamış, Lübnan’dan yapılan 
yeni üyelik başvurularının ise yeniden değerlendi-
rilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu, yine Ana-
tüzük Komitesi’nin tavsiye kararına uygun olarak bir 
sonraki UCLG Dünya Konseyi toplantısının 2017’nin 
son aylarında Çin’in Hangzhou şehrinde yapılmasına 
karar vermiştir.

Yönetim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardın-
dan, birçok UCLG üyesi, 19-21 Nisan tarihleri boyun-
ca gerçekleştirilen Dünya Kentsel Şiddet ve Birlikte 
Yaşama ve Barış için Eğitim Forumu’na katılmıştır. 
Açılışını İspanya Kralı IV. Felipe’nin yaptığı forumun 
genel oturumunda, UCLG Başkanı Parks Tau, döne-
min Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ve 
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentsel şid-
detin ve terörizmin yaygınlaştığı bu dönemde, bele-
diyelerin toplumsal anlaşmazlıkların giderilmesinde 
oynayabileceği arabuluculuk rolünün altını çizmiştir. 
3 gün boyunca devam eden oturumlarda, dünyanın 

çeşitli bölgelerinden gelen belediye başkanları, sivil 
toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşların temsil-
cileri, kentsel şiddetin azaltılması hususunda yapılan 
çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini paylaşmıştır. 
Forum, Madrid Barışçıl Kentler Taahhüdü’nün kabu-
lüyle sona ermiştir.

UCLG Dünya Konseyi Toplantıları- 2017

UCLG Dünya Konseyi 2017 yılı toplantısını 400’den 
fazla yerel ve bölgesel yönetim temsilcisinin katılımı 
ile 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Çin’in Hangzhou 
kentinde, Hangzhou Belediyesi ve Çin Halkı Yabancı 
Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) tarafından dü-
zenlenen Akıllı Şehir ve Büyük Veri Forumu ile birlik-
te gerçekleştirilmiştir.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
beraberindeki heyetin katıldığı toplantılarda farklı 
alanlarda konular ele alınmıştır. Genel Sekreter Du-
man bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından ge-
len bölge teşkilatları temsilcileri ve yerel yöneticiler 
ile bir araya gelmiştir. 

Toplantılar kapsamında gerçekleşen ve UCLG Baş-
kanı Parks Tau’un yönettiği Yönetim Kurulu Toplan-
tısı kapsamında, emekliliğe ayrılan Genel Sekreter 
Josep Roig’un yerine Genel Sekreter olarak, Genel 
Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Emilia Saiz 
atanmıştır. 

UCLG Dünya Konseyi Toplantıları ayrıca UCLG Po-
litika Konseylerinin resmi olarak faaliyete geçmesi-
ne de sahne olmuştur. Bu kapsamda “Çok Düzeyli 
Yönetişim,” “Dirençlilik,” “Kent Hakkı” ve “Herkes İçin 
Fırsatlar” adlı UCLG Politika Konseyleri’nin resmi 
açılışları yapılmıştır. 
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Dünya Konseyi Genel Oturumu kapsamında ise, 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın 2018-2022 dönemi stra-
tejik öncelikleri kabul edilirken, bu kapsamda UC-
LG’nin kapasitesini geliştirmesi ve üyelerini daha 
güçlü bir şekilde temsil etmesi için bir eylem planı 
ortaya konulmuştur. 

Genel Oturum kapsamında ayrıca birtakım önerge-
lere de yer verilmiştir. Bunlardan biri olan “Kadınların 
Yerel Düzeyde Siyasi Katılımını Destekleme” öner-
gesi gereğince bir Küresel Kadın Konseyi kurulması 
ve içinde dünyanın bütün bölgelerinden 10 seçilmiş 
kadının yer alması kararlaştırılmıştır. MEWA Bölge-
si’nden dönemin Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar 
bu kurultayda yer alan seçilmiş kadın yerel yönetici-
lerden biri olmuştur. 

Aynı toplantı kapsamında sunulan bir başka önem-
li önerge ise Kudüs’ün durumu ile ilgili önergeydi. 
MEWA Bölgesi’nden katılan UCLG Dünya Konse-
yi üyesi ve dönemin Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem tarafından sunulan önergede UCLG 
çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yö-
netimler olarak, uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekil-
de sürdürülmesinde, uluslararası hukukun geçerli 
olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs’ün özel 
statüsünün korunması gerekliliği hususu vurgulan-
mıştır. Bu önerge üzerinde yapılan değerlendirme-
ler ve UCLG Afrika Bölge Teşkilatı’ndan gelen öneri 
sonucunda, Filistin halkının haklarının desteklenmesi 
ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerektiği hu-
susu da önergeye eklenmiştir. Önerge UCLG Dünya 
Konseyi üyeleri tarafından kabul edilmiştir.

1.7. UCLG Genel İstişare Toplantısı – 2018

UCLG Dünya Teşkilatı, 2015’ten bu yana, teşkilatın 
iş birliği içinde olduğu ağlarla daha etkin stratejiler 
üretmek ve ortak çalışma alanlarını geliştirmek için 
UCLG İstişare Toplantıları’nı yılın ilk aylarında düzen-
lemiştir.

2018 UCLG İstişare Toplantıları, teşkilatın önümüz-
deki dönem için öngördüğü stratejik planlarının ve 
yeni küresel gündemde alınacak kurumsal pozisyo-
nun değerlendirildiği pek çok oturum ile İspanya’nın 
Barselona kentinde, 22-26 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. UCLG’nin Başkanlık Üyeleri ve 

stratejik ortakları başta olmak üzere, bölge teşkilat-
ları ile komite ve çalışma grubu sekretaryalarından 
temsilcilerin de aralarında bulunduğu toplantılara 
UCLG-MEWA heyeti katılım sağlamıştır.

Toplantıların ilk gününde, UCLG’nin gelecek dö-
nemdeki stratejik öncelikleri ile 2018 çalışma planı 
özelinde tartışmalar gerçekleştirilmiştir. UCLG’nin 
kurumsal yapılanmasından başlamak üzere hayata 
geçirmek için çalışmalarını yürüttüğü toplumsal cin-
siyet eşitliği stratejisi tartışılarak, katılımcıların konu 
hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. 

Programın ikinci gününde gerçekleştirilen yuvar-
lak masa toplantılarında, UCLG bünyesinde faaliyet 
gösteren komiteler, çalışma grupları ve forumlar; 
izleme, savunuculuk ve öğrenme başlıkları altında, 
2018 yılındaki temel önceliklerini ve karşılaştıkları 
zorlu alanları sunmuştur. Öğleden sonraki ilk otu-
rumda ise, bölge teşkilatları, gelecek çalışma dö-
nemi için önceliklerini katılımcılar ile paylaşmıştır. 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz 
sunumunda, 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştiri-
len UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısı’nın temel 
çıktılarına ve belirlenen öncelik alanlarına değinerek, 
bölge teşkilatlarının yapacağı çalışmaların, UCLG 
Dünya Teşkilatı tarafından desteklenmesinin ve yön-
lendirilmesinin önemine değinmiştir.

Toplantıların üçüncü ve dördüncü günleri; UC-
LG’nin Cities Alliance ortaklığında yaptığı elverişli 
ortam (enabling environment) araştırmalarına dair 
sunumlar ve küresel gündemlerin yerelleştirilmesi 
bağlamında atılabilecek adımlar hakkında yapılan 
değerlendirmeler ile devam etmiştir.
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İstişare toplantılarının son gününde, SKH’nin yerel-
leştirilmesinde temel bir faaliyet alanı olarak, yerel 
finansmanın öneminin ve UCLG’nin Kentsel Gelişme 
Küresel Fonu (FMDV) ile önümüzdeki süreçteki iş 
birliğinin ele alındığı bir oturum gerçekleştirilmiştir. 
Aynı gün, Haziran 2019’da yayımlanacak ve SKH’nin 
yerelleştirilmesini konu alan GOLD V Raporu hazır-
lıkları kapsamında, bölgesel raporları hazırlayacak 
uzmanların bir araya geldiği bir koordinasyon top-
lantısı da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılan UC-
LG-MEWA ekibi, MEWA Bölgesi için hazırlanacak ra-
porlar öncesinde uzmanlar ile bir araya gelerek fikir 
alışverişinde bulunmuştur. 

GOLD V ekibinin ertesi gün tekrar bir araya gelerek 
raporun politika önerilerini şekillendirmesinin ve ça-
lışma takvimini belirlemesinin ardından, toplantıların 
kapanışı gerçekleştirilmiştir.

1.8. UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı- 2018

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG), 2018 yılı içerisindeki ilk Yönetim Kurulu Top-
lantısı’nı 23-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Fran-
sa’nın Strazburg şehrinde düzenlenmiştir.

23 Mayıs sabahı gerçekleştirilen toplantıda, UCLG 
Dünya Teşkilatı ve bölge teşkilatlarının temsilcileri 
tarafından, 2018 yılına ait çalışma programları pay-
laşılarak bölge teşkilatlarının kendi yapıları içinde 
ve UCLG Dünya Teşkilatı ile birlikte yürüttükleri ça-
lışmalarda, tamamlayıcı ve eş-güdümlü gidilmesine 
yönelik alternatif yollar tartışıldı. Aynı gün öğleden 
sonra gerçekleştirilen UCLG Mali Yönetim Komitesi 
Toplantıs’ında ise, UCLG’nin mevcut mali yapısı ve 
üyelik aidatlarına dair güncel durum görüşülmüştür.

Toplantılara UCLG Mali Yönetim Komitesi Toplantı-
sı’nın ardından UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı 
ile devam edildi. UCLG Yönetim Kurulu’na sunulmak 

üzere tavsiye kararları almak için toplanan komite-
nin başlıca gündem maddelerini; UCLG’nin dünya-
nın farklı yerlerindeki tutuklu belediye başkanları 
için yapmayı planladığı çalışmaların tartışılması, bir 
danışma kurulu olarak çalışması öngörülen UCLG 
Ubuntu’nun felsefesinin paylaşılması, UCLG Başkan-
lık Divanı’ndaki değişikliklere yönelik atılacak adım-
ların belirlenmesi, 2018-2019’da yapılacak yönetim 
organları toplantılarına dair hazırlıkların değerlendi-
rilmesi ve bölge teşkilatları aracılığıyla gelen üyelik 
başvurularının incelenmesi konuları oluşturmuştur.

Takip eden iki gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli 
oturumlarda, UCLG Politika Konseyleri üyeleri, dün-
yanın farklı yerlerinden belediye başkanları ve ba-
kanlık temsilcileri ile bir araya gelerek, farklı tematik 
alanlarda mevcut durumu değerlendirmiştir.

25 Mayıs’ta gerçekleştirilen UCLG Yönetim Kurulu 
Çalışma Oturumu’nda, 2018 Çalışma Planı İlerleme 
Raporu’nun değerlendirilmesinin ardından, Kentsel 
Gelişme Küresel Fonu’nun (FMDV) gelecek dönemde 
sahip olacağı yeni yapısı ve UCLG öncülüğünde ku-
rulacak Belediye Yatırım Fonu (MIF) konusu ele alın-
dı. Toplantıda bir diğer gündem maddesi olan bölge 
teşkilatları önceliklerinin sunulmasında ise, Sancak-
tepe Belediye Başkanı & UCLG Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail Erdem aktif rol alarak, UCLG-MEWA’nın 2018-
2020 Stratejik Planı’nı sunmuştur.

UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nın son gündem 
maddesi olarak, Filistin’de yaşanan son şiddet olay-
larına karşı, Hangzhou’da kabul edilen Kudüs Öner-
gesi’ne binaen hazırlanan Filistin ve İsrail Arasında 
Gerilimin Tırmanması Hakkında UCLG Önergesi ele 
alınmıştır.

Özellikle Soria Belediye Başkanı & UCLG Başkan 
Yardımcısı Carlos Martinez Minguez’in yaptığı de-

87



ğerlendirmelerin ardından söz konusu önerge beş 
çekimser oy ile UCLG Yönetim Kurulu’nun onayın-
dan geçmiştir.

UCLG Yönetim Kurulu, Anatüzük Komitesi’nin tav-
siye kararına uyarak, bir sonraki UCLG Dünya Kon-
seyi Toplantısı’nın Kasım 2018’de İspanya’nın Madrid 
şehrinde yapılmasına karar vermiştir.

1.9. UCLG Genel İstişare Toplantısı – 2019

UCLG 2019 Yıllık Genel İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 
2019 tarihleri arasında, İspanya’nın Barselona ken-
tinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe, UCLG Başkanlık 
Divanı, Bölge Teşkilatları ve Komite Sekretaryaları, 
Politika Konseylerinden temsilciler ve başlıca ortak-
lar katılmıştır.

UCLG Yıllık Genel İstişare Toplantısı, eThekwini-Dur-
ban’da gerçekleştirilecek UCLG Dünya Kongresi’ne 
giden süreçte UCLG’nin iç işleyişine yönelik konula-
rın görüşülmesi ile başlamıştır. Katılımcılar, UCLG’nin 
2019 yılı Strateji ve Çalışma Planı’nın önceliklerini 
tartışmıştır. Yapılan değerlendirmelerde; sivil toplum 
iş birliğine özel önem verilmesi, demokrasinin güç-
lendirilmesi, kent hakkının uygulanması ve teşkilatın 
barış gündemi kapsamında bir gençlik planının oluş-
turmasına duyulan ihtiyaç ön plana çıkmıştır.

Katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilen etkinlik, 
paydaşlar arasında oluşturduğu sinerji ve iş birliği 
zemini sayesinde, Learning Gündemi’nin ve top-
lantının ihtiyaç ve beklentilerine de ışık tutmuştur. 
Etkinliğe iştirak eden UCLG-MEWA Genel Sekrete-
ri Mehmet Duman özellikle teşkilatın Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne yönelik çalışmalarını paylaşa-
rak, MEWA Bölgesi’nin 2030 Gündemi’ne yaklaşımı 
konusunda katılımcılara bir çerçeve sunmuştur. UC-

LG-MEWA’nın Temmuz 2018’de başlattığı “Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması 
Pilot Projesi” hakkında detaylı bilgilendirmede bu-
lunan Genel Sekreter Duman, bahse konu proje ile 
Türkiye’de 2030 Gündemi’ne ilişkin yerel düzeyde 
bilincin arttığı ve belediye çalışmalarının bu günde-
me entegre edilmesi konusunda bir farkındalık oluş-
turulduğunu sözlerine eklemiştir.

Toplantının dördüncü ve beşinci günü gerçekleştiri-
len oturumlarda; UCLG Danışma Kurulu olan UBUN-
TU’nun yanı sıra, Küresel Görev Gücü’nün toplantıla-
rı gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle UBUNTU Danışma 
Kurulu’nun üyeleri ilk defa UCLG’nin politik liderliği 
ve Küresel Görev Gücü’nün kilit ortakları ile bir araya 
gelerek fikir alışverişinde bulunmuştur.

Dünya Teşkilatı’nın gelecek dönemdeki çalışmaları 
ve UCLG Dünya Kongresi’nin hazırlıklarını görüşül-
müştür. Etkinlik boyunca yapılan değerlendirmeler 
yerel ve bölgesel yönetimlerin seslerinin uluslararası 
alanda daha güçlü çıkmasını sağlayacak yolların da 
görüşülmesi için bir fırsat oluşturmuştur.

2. UCLG-MEWA Kongre, Yönetim 
.Kurulu ve Konsey Toplantıları
2.1. UCLG-MEWA V. Olağan Kongresi

UCLG-MEWA Kongresi (Genel Kurul, Yönetim Ku-
rulu ve Konsey Ortak Toplantısı) Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19-21 Nisan 2016 
tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

Üç gün süren programın ilk gününde UCLG-MEWA 
Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı ve UCLG-MEWA Göç, Kültür ve Gastronomi 
Zirvesi düzenlenmiştir.
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Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, dönemin Tahran Belediye Başkanı, 
UCLG-MEWA Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı 
Dr. Muhammad Bager Qalibaf’ın temsilcisi Shahram 
Gilabadi, Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Kha-
lil Jbara, D-8 Genel Sekreteri Sayed Ali Mohammad 
Mousavi, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve T.C. Baş-
bakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın konuşmalarıyla 
başlamıştır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda; 15 ülkeden 
50 Belediye Başkanı olmak üzere UCLG-MEWA’nın 
160 üyesinin katılımıyla 2016-2019 dönemi için UC-
LG-MEWA Başkanı, Yönetim Kurulu ve Konsey üye-

lerinin seçimi gerçekleştirilmiştir. Seçim sonucunda, 
2016-2019 dönemi UCLG MEWA yönetim organları 
aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir:

UCLG MEWA Başkanı Fatma Şahin,  
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı (Türkiye)

UCLG MEWA Eş Başkanları Mohamed Saadie, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı (Lübnan), 

Burhanettin Kocamaz,  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, (Türkiye),

Hussein Bani Hani,  İrbid Büyükşehir Belediye Başkanı (Ürdün),

Moussa Hadid,  Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Başkanı, (Filistin),

Sadegh Najafi,  Tebriz Belediye Başkanı (İran)

UCLG-MEWA Saymanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkanı (Türkiye)

UCLG-MEWA Ombudsmanı Hayri İnönü, Şişli Belediye Başkanı (Türkiye)

UCLG-MEWA Denetim Kurulu/ 
Mali Yönetim Komitesi

Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı (Türkiye)
Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Başkanı (Türkiye)
M. Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı (Türkiye)
Mürsel Torun, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi  
Akademisi Vakfı (WALD) 

UCLG-MEWA Konsey ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ile birlikte UCLG-MEWA’yı UCLG Dünya Teşkilatı 
Konsey ve Yönetim Kurulu’nda temsil edecek üye-
ler de seçilmiştir.

İkinci gün; UCLG-MEWA & WALD Ortak Oturumu 
“Suriyeli Göçmen Akını ile Karşı Karşıya Kalan Be-
lediyeler için Finansman ve Çok Aktörlü İşbirliği” 

ve “Suriyeli Göçmenler Krizi: MEWA Bölgesi’nde 
Kentsel Göçü Anlamak için Bir Fırsat Mı?” konulu 
iki oturum gerçekleştirilmiştir.

Son gün gerçekleştirilen “Kültür ve Gastronomi 
kapsamında Sürdürülebilir Kentleşme” oturumu 
ile toplantılar sona ermiştir.
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2.2. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak 
Toplantısı- 2016

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı 8 Kasım 2016 tarihinde UCLG-MEWA Sosyal 
İçerme Komitesi Eş-Başkanlığını yürüten Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısının açılış 
konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, faaliyet raporunu sunmuştur.

Genel Sekreter Duman, UCLG-MEWA’nın faaliyet 
ağını; üyeliğin geliştirilmesi, dünya teşkilatı ile ilişkile-
rin geliştirilmesi, üyeler arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar arasında-
ki ilişkilerin geliştirilmesi, UCLG-MEWA organlarının 
toplantılarının gerçekleştirilmesi, proje çalışmaları, 
eğitim çalışmaları, kapasite geliştirme çalışmaları 
ve basın yayın hakla ilişkiler çalışmaları adı altında 9 
başlık altında topladıklarını ifade etmiştir.

Duman, konuşmasında özellikle üyeliğin geniş taba-
na yayılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü ve 
bunun için bölge ülkelerinin Türkiye’deki büyükelçileri 
nezdinde görüşmelerinin devam ettiğini belirtmiştir.

Duman’ın faaliyet raporunu konuşmasının ardından 
Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı UC-
LG-MEWA Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin’in gündem maddelerini 
okuması ile devam etmiştir.

UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi Raporu, UC-

LG-MEWA Saymanı, dönemin Gebze Belediye Başkanı 
Sayın Adnan Köşker tarafından, UCLG-MEWA Ombu-
dsman Raporu ise UCLG-MEWA Ombudsmanı ve Şişli 
Belediye Başkanı Hayri İnönü tarafından sunulmuştur.  

Ayrıca teşkilatın 2017 yılı içinde yürüteceği proje-
ler ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında UC-
LG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Leyla Şen tarafın-
dan özet bir sunum yapılmıştır.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda ayrıca 2017 yılın-
dan itibaren geçerli olacak UCLG-MEWA Yeni Aidat 
Sistemi sunulmuş ve kabul edilmiştir. Yeni üyelik 
başvuruları ve ayrılma talepleri oy birliği ile kabul 
edilmiştir.

2.3. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı- 2017

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu, UCLG-MEWA Kal-
kınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi ve UC-
LG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi toplantıları UC-
LG-MEWA ve Nablus Belediyesi tarafından, Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) ve İETT’nin de katkılarıyla 
11-13 Mart 2017 tarihlerinde Filistin’in Nablus kentin-
de gerçekleştirilmiştir. 
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Toplantıların ilk günü; Nablus Belediye Başkanı Sa-
meeh Tubaila, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman, İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal 
İletişim Dairesi Başkanı Cevdet Güngör, TBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Recep Şahin, Ramallah Beledi-
ye Başkanı ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) 
Başkanı Musa Hadid, Türkiye Kudüs Başkonsolosu 
Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve Filistin Yerel 
Yönetimler Bakanı Hussein Al-A’raj tarafından yapı-
lan açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

APLA Başkanı ve UCLG-MEWA Eş-Başkanı Musa 
Hadid, Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık et-
miştir. Gerçekleştirilen toplantıda, 2016 Mali Yönetim 
Komitesi Raporu üyeler tarafından kabul edilmiştir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda kısa 
bir sunum yapılmasının ardından Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan 
Kabasakal 2018 yılında gerçekleştirilecek olan UC-
LG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı’na kentlerinde ev sahipliği yapma önerisinde 
bulunmuştur. 

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin, UC-
LG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi 
Toplantısı’nda komitenin idari işlerinin görüşüldüğü 
oturuma başkanlık etmiştir. Toplantıda ayrıca, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler Dairesi 
Başkanı Ramazan Kabasakal, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Öte-
gen ile TİKA, Kızılay ve APLA temsilcileri çok pay-
daşlı işbirliği için yol haritasını tartışılmıştır. Halhul, 
Salfeet, Ramallah, Nablus, Dura, Gazze, Tubas ve 
Betunia Belediyeleri toplantıda komiteye üye olmak 
istediklerini belirtmişlerdir. 

İlk günün sonunda katılımcılar için Nablus’taki toplu 
taşıma istasyonlarına teknik ziyaret düzenlenmiştir. 

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi Toplantı-
sı’nda, komitenin idari işlerinin görüşüldüğü oturum, 
İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai-
resi Başkanı Cevdet Güngör, Nablus Belediyesi Yol 
ve Trafik Daire Başkanı Rania DOLEH ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan 
Kömürcü tarafından yönetilmiştir. Katılımcılar, otu-
rum sırasında komitenin üyelik hareketlerini gözden 
geçirmiş ve faaliyet programını sunmuşlardır. 

Oturumun devamında, Ankara Elektrik, Gaz ve Oto-
büs Sistemleri (EGO) Genel Müdürü Balamir Gün-
doğdu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Yaşar İncikli kentlerindeki projeleri ve 
en iyi uygulamaları sunmuşlardır. 

Eğitim oturumları, İETT uzmanlarının katılımıyla ve 
“Toplu Taşımanın Planlanması”, “WRI Yol Güvenliği 
Projesi İETT Örneği” ve “İETT Endeksi Durum Ça-
lışması” konularında katılımcıların en iyi örnekleri 
paylaşmasıyla başlamıştır. Oturumda görüş alışve-
rişinde bulunan katılımcılar, projelerini uygularken 
karşılaştıkları sorunları da sunmuşlardır. Katılımcılar, 
projelerinin uygulanmasında ve başarıya ulaşma-
sında diğer katılımcıları desteklemek için önerilerini 
paylaşmışlardır. 

2.4. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey 
Ortak Toplantısı- 2017

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı 18 Ekim 2017 tarihinde Sancaktepe Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 14 ülkeden 300 
katılımcının bulunduğu toplantıda, UCLG-MEWA’nın 
2018 yılı için yol haritası oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’na ge-
çilmeden önce UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi 
bir araya gelerek, 2017 Mali Raporu’nu değerlendirip 
2018 yılının taslak bütçesini oluşturmuştur. 

UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi Toplantısı’nın 
ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man, dönemin Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail 
Erdem, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Başkanı Fatma Şahin, dönemin Kon-
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ya Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Tahir Akyürek, 
T.C İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy açılış ko-
nuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. 

Açılış konuşmalarının ardından, hazırlanan gündem 
ışığında UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey 
Ortak Toplantısı yapılmıştır. 

UCLG-MEWA’nın 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 
gerçekleştirdiği faaliyetler ve gelişmeler hakkında 
hazırlanan Faaliyet Raporu’nun özet sunumu UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tara-
fından yapılarak üyeler bilgilendirilmiştir. Akabinde 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz 
tarafından UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı 
sunulmuştur. 

Toplantıda UCLG-MEWA’ya yeni üye katılımları da 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Fildişi Sahili, Fi-
listin, Lübnan, Suriye ve Türkiye’den 40 yerel yöne-
timin UCLG-MEWA’ya üyelikleri onaylanmıştır. Bir 
yerel yönetim üyesinin üyeliğinin pasife alınmasıyla 
birlikte; UCLG ve UCLG-MEWA Yönetim Organla-
rı’nda meydana gelen temsiliyet eksikliğinin tamam-
lanması amacıyla yapılan çağrıdan sonra, üyelerden 
gelen öneri ve talepler doğrultusunda; Sancaktepe 
Belediyesi’nin UCLG Dünya Konseyi ve UCLG Yöne-
tim Kurulu üyeliği; Kahramankazan Belediyesi’nin 
ise UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve UCLG-MEWA 
Konseyi üyeliği oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca 
yine üyelerden gelen öneriyle; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, UCLG ve UC-
LG-MEWA’da uzun yıllar başarılı çalışmalarda bulu-
nan Dr. Kadir Topbaş’ın UCLG-MEWA’ya bireysel üye 
olmasına karar verilmiştir.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı’nın ardından UCLG-MEWA Yerel Yönetimler 
ve Sosyal İçerme Forumu da gerçekleştirilmiştir. 
Forum’la ilgili ayrıntılı bilgiler, ilgili başlık altında yer 
almaktadır.

2.5. UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısı- 2018

UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısı, 18-19 Ocak 
2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Başkanlık Divanı 
Üyeleri ve UCLG-MEWA’nın stratejik ortaklarının 
katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı-
ya ayrıca UCLG Learning Program Sorumlusu Sara 
Hoeflich de katılmıştır. 

Teşkilatın görünürlük ve etkinliğinin artırılması ve 
stratejik önceliklerin belirlenerek paydaşlar ile birlik-
te gelecek yol haritasının oluşturulması için toplantı 
kapsamında bir dizi tartışma yürütülmüştür. Toplan-
tının nihai hedefi ise Mayıs ayında toplanacak olan 
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere 
teşkilatın 2018-2020 yıllarını kapsayan stratejik ön-
celiklerinin ortaya konulması olmuştur.

Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man, ev sahibi kent olan dönemin İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanı Mevlüt Uysal ve dönemin Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG-MEWA Eş 
Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın açılış konuşmaları 
ile başlamıştır. 

“Ortak Akılla Asli Yol Haritamızı Meydana Getireceğiz”

Açılış konuşmasında İstişare Toplantısı’nın mahiyeti-
ni katılımcılarla paylaşan Genel Sekreter Duman, bu 
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toplantının çeşitli ortaklık fırsatlarının oluşturulması 
adına bir çerçeve ortaya koyduğunu ifade ederek, 
“UCLG-MEWA Başkanlık Divanımızın ve paydaşla-
rımızın, kurumumuzun vizyonuna dair görüşlerini, 
beklentilerini bizlere aktarmasını oldukça önemsiyo-
ruz. Bu minvalde ortak akılla asli yol haritamızı mey-
dana getireceğiz,” şeklinde konuşmuştur. 

İki gün süren programın 18 Ocak 2018 tarihli “Başkan-
lık Toplantısı”nda katılımcılar ilk olarak, UCLG Dünya 
Teşkilatı ile UCLG-MEWA hakkında bilgilendirildi. 
Ardından Habitat Süreci ve Yeni Kentsel Gündem, 
UCLG ve Bogota Taahhüdü, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile UCLG’nin süreçteki rolü ve küresel gün-
demler bağlamında UCLG-MEWA’nın çalışmaları 
paylaşılmıştır. Son oturumda ise, toplantı öncesinde 
UCLG-MEWA’nın 2018-2020 stratejik önceliklerinin 
belirlenmesi için üyelere gönderilen anket sorula-
rının yanıtları açıklanmıştır. UCLG-MEWA’nın 2018-
2020 Stratejik Öncelikleri kapsamında belirlenen 
çalışma alanları paylaşılarak, alternatif temalar ko-
nusunda katılımcılarla değerlendirmelerde bulunul-
muştur. Programın 19 Ocak 2018 tarihli ikinci günün-
de ise; kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, üyelerin 
kapasitesinin ve kurumun temsil gücünün geliştiril-
mesi, küresel gündemler bağlamında savunuculuk 
çalışmaları (komite faaliyetleri, pilot proje çalışmala-
rı, izleme stratejileri), diğer kurumlarla ortak çalışma 
ve projelerin geliştirilmesi ve buna yönelik olarak fa-
aliyet takvimlerinin koordinasyonu konuları istişare 
edilmiştir.

UCLG-MEWA 2018-2020 Stratejik Önceliklerine 
Doğru

UCLG-MEWA, 2018-2020 stratejik önceliklerini be-
lirlemek amacıyla; bölgenin mevcut durumu ve yerel 
yönetimlerin kapasitelerini göz önüne alarak üç alan 
belirlemiştir. Göç & Sosyal Uyum, Yerel Kalkınma & 
Yönetişim ve İklim Değişikliği ile Mücadele konula-
rını stratejik öncelik olarak belirleyen UCLG-MEWA, 
yapılan anket çalışmasında dördüncü çalışma alanı-
nı da “kentsel dirençlilik” olarak belirlemiştir. 

2.6. UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi/Denetim 
Kurulu Toplantısı- 2018

UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi, UCLG-MEWA 

Saymanı Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde 20 
Nisan 2018 tarihinde bir araya gelmiştir. Komite, 
2017 Yılı Mali Raporu’nu nihai hale getirirken, aynı 
zamanda 2018 yılının ilk üç aylık mali raporunu da 
değerlendirmiştir. UCLG-MEWA’ya kaynak oluştur-
ma amacıyla hazırlanan “Sponsorluk Dosyası” ko-
mite üyelerince değerlendirilmiş ve bütün gündem 
maddeleri görüşülerek 27 Nisan 2018 tarihinde Ka-
resi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen UC-
LG-MEWA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2.7. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı- 2018

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, 27 Nisan 
2018 tarihinde Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir. Üyeler ve paydaş-
lar ile yapılan değerlendirmeler ışığında belirlenen 
stratejik önceliklerin sunulduğu toplantıda; aynı 
zamanda, UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 – 31 Mart 
2018 dönemi içerisinde komite ve çalışma grupları 
öncülüğünde yürüttüğü faaliyetler üyeler ile payla-
şılmıştır. Ayrıca dönem içerisinde yapılması planla-
nan çalışmalar da görüşülmüştür.

2018-2020 çalışma döneminin stratejik öncelikle-
rini ve hedeflerini belirlemek amacı ile 18-19 Ocak 
2018 tarihlerinde düzenlenen UCLG-MEWA Genel 
İstişare Toplantısı’nda, üyeler ve paydaş kurumlar-
la yapılan değerlendirmeler, 4 ana faaliyet alanını 
ortaya çıkartmıştır. Bu manada UCLG-MEWA Yö-
netim Kurulu’nun gündem maddelerinden birini de 
UCLG-MEWA 2018-2020 Stratejik Planı oluşturdu. 
Stratejik öncelik olarak belirlenen; “Göç ve Sosyal 
Uyum”, “Yerel Kalkınma ve Yönetişim”, “İklim Deği-
şikliği ile Mücadele ve Uyum”, ve “Kentsel Dirençlilik” 
konuları, üyeler tarafından oy birliği ile kabul edile-
rek önümüzdeki iki yılın kurumsal yol haritası çıka-
rılmıştır.

Toplantının önemli gündem maddelerinden bir di-
ğeri de yeni üyelik başvurularının görüşülmesi idi. 
Bu kapsamda Ürdün, Cibuti, Filistin, Lübnan, Suri-
ye ve Türkiye’den başvuran yerel yönetimlerin UC-
LG-MEWA’ya üyelikleri onaylanmıştır. Bu doğrultu-
da sayısı 45’e ulaşan yeni üyelerin de UCLG-MEWA 
çatısı altında bölgesel ve küresel ölçekte temsili sağ-
lanmış olacak.
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2.8. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak 
Toplantısı- 2018

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa 
Zirvesi 20 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 
17 ülkeden yaklaşık 350 katılımcının bir araya geldi-
ği toplantıda, UCLG-MEWA’nın 2019 yılı yol haritası 
oluşturulmuştur.

UCLG-MEWA’nın 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı 
öncesinde düzenlenen bu son idari toplantı, UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, döne-
min Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat 
Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG 
Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açılış konuşmaları 
ile başlamıştır. Akabinde, belirlenen gündem mad-
delerinin kabulü ile birlikte UCLG-MEWA Yönetim 
Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nın konuları görü-
şülmeye başlanmıştır. UCLG-MEWA’nın 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren 
Stratejik Öncelikler İlerleme Raporu UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından sunula-
rak, 2020’ye kadar belirlenen stratejik öncelikler bu 
sayede bir kez daha üyeler ile paylaşılmıştır. Ardın-
dan, 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan proje 
ve faaliyetlerin yer aldığı UCLG-MEWA 2019 Yılı Fa-
aliyet Programı, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü 
Salim Korkmaz tarafından üyelerle paylaşılmıştır.

Faaliyetlere ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardın-
dan toplantı, finansal konularla devam etmiştir. Bu 
çerçevede ilk olarak, UCLG-MEWA’nın 1 Ocak- 30 
Eylül 2018 tarihlerini kapsayan Mali Raporu üyeler ile 

paylaşılmıştır. Ardından, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ve 
2019 Yılı Faaliyet Programı da göz önünde bulundu-
rularak hazırlanan 2019 Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul 
edilmiştir. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi, 
toplantıda görüşülen bir başka gündem maddesi-
ni teşkil etmiştir. Bu kapsamda Afganistan, Filistin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Suriye ve 
Ürdün’den gelen 19 yerel yönetimin UCLG-MEWA’ya 
üyelik başvuruları görüşülerek onaylanmıştır. 

Gündem, UCLG-MEWA Ödülleri’nin verileceği alan-
ların görüşülmesi ile devam etmiştir. Bu doğrultuda 
Kentsel Dirençlilik, Göç ve Sosyal Uyum, Yerel Kal-
kınma ve Yönetişim, İklim Değişikliğine Karşı Müca-
dele ve Uyum ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
UCLG-MEWA Ödülleri’nin tematik alanları olarak 
önerilerek, konu ile ilgili üyelerin görüşleri alınmış-
tır. Bu kapsamda alınan karar; 2019 yılında gerçek-
leştirilecek UCLG-MEWA Kongresi’nde görüşülmek 
üzere Ödül Yönetmeliği’nin hazırlanması yönünde 
olmuştur.

UCLG-MEWA bünyesinde bulunan dokuz komitenin 
çalışma alanları ve idari yapısının yer aldığı belgeler, 
Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri’ne sunulmuştur. 
Çalışma alanlarında benzerliklerin göze çarptığı ko-
mitelerin UCLG-MEWA Kongresi’nde birleştirilmesi 
yönünde alınan karar, toplantının en önemli sonuç-
larından biri olarak dikkat çekmiştir. 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Top-
lantısı’na ait gündem maddelerinin tamamının görü-
şülmesinin ardından program, UCLG-MEWA Kentsel 
Mobilite Komitesi İdari Toplantısı ve UCLG-MEWA 
Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ile devam etmiştir.

2.9. UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısı- 2019

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı, 26-27 Şubat 2019 
tarihlerinde UCLG-MEWA Başkanlık Divanı, UC-
LG-MEWA Komite Başkanları ve stratejik ortakların 
da katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Güçlü 
bir kurumsal yapının inşası üzerine şekillenen top-
lantı; “kapsayıcı, bilgilendirici ve interaktif” vurgusu 
ile öne çıkmıştır. İki gün süren etkinlikte; “2020’ye 
Giden Süreçte UCLG-MEWA Stratejik Planı”, “Böl-
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gesel Kalkınma Yolunda Ortaklıklar”, “Küresel Gün-
demden Notlar: UCLG Retreat & Kalkınma Politika 
Forumu” ve “UCLG-MEWA Stratejik Öncelikleri” 
başlıkları altında oturumlar gerçekleştirildi. Toplantı-
da aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilatı’nın Learning 
Birimi tarafından, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) yerelleştiril-
mesi konusundaki stratejisi paylaşılmıştır. 

Toplantının açılış oturumundan evvel 26 Şubat 2019 
tarihinde UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve Komite 
Başkanları’nın katılımı ile Kapalı Oturum gerçekleş-
tirilmiştir. UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 
2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş’ın 
onur konuğu olarak katıldığı Oturum’da,2019’a giden 
süreçte UCLG-MEWA’nın teşkilat yapısına ve işleyi-
şine ilişkin konular görüşülmüştür. UCLG-MEWA’nın 
Kurucu Başkanlığı ve UCLG’nin 2010 ve 2016 yılları 
arasında iki dönem yürüttüğü başkanlıklar vesile-
siyle teşkilat içerisinde sahip olduğu bilgi ve dene-
yimleri paylaşan Dr.Topbaş, yerel yönetimlerin BM 
nezdinde geldiği noktayı değerlendirmiştir. Dr.Top-
baş, UCLG-MEWA gibi politize olmayan sivil toplum 
kuruluşlarının daha aktif ve verimli çalışmasının yerel 
yönetimler için büyük önem arz ettiğini belirtmiştir. 
Konuşmasında aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilatı 
Başkanlığı döneminde BM ile iyi ilişkiler kurulduğu-
nu ifade eden Dr. Topbaş, UCLG’nin BM nezdinde ta-
nınmasını sağlayacak bir zemin oluşturduklarını da 
dile getirmiştir. 

2019 Yılında Kurumsal Görünürlük Artacak

Toplantının açılış oturumu UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman’ın konuşması ile başladı. Ge-
nel Sekreter Duman, toplantının UCLG-MEWA’nın 
kurumsal gelişimine ve ortaklıkların güçlendirilmesi-
ne katkı sunacağını belirtmiştir. Ardından açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Eş Başkanı 
Mohamed Saadie ise UCLG-MEWA’nın sadece Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde değil aynı zamanda 
farklı coğrafyalarda da önemli işbirlikleri kurduğuna 
dikkat çekmiştir. Eş Başkan Saadie ayrıca, kurumsal 
hedeflere ulaşma yolunda birlikte düşünmenin ve 
birlikte adım atmanın önemli olduğunu belirtmiştir. 

“2020’ye Giden Süreçte UCLG-MEWA Stratejik Pla-
nı” başlıklı oturumda ise 2018 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler değerlendirilerek, 2019 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar üzerine tartışmalar gerçekleş-
tirilmiştir. 2019 yılı çalışma programında; SKH’lerin 
haritalandırılmasına ilişkin Türkiye’de gerçekleştiri-
len Pilot Proje’nin MEWA Bölgesi’nde yer alan farklı 
ülkelerde de gerçekleştirilmesi ve UCLG-MEWA’nın 
görünürlük çalışmalarının artırılması yönündeki 
tartışmalar ve gündem maddeleri ön plana çıkmış-
tır. UCLG-MEWA tarafından oluşturulan ve başarılı 
mülteci kadınların hikayesini konu alan “İlham Veren 
Sesler” kısa filminin de bu oturumda ilk defa gösteri-
mi gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının bir diğer oturumu olan “Bölgesel Kal-
kınma Yolunda Ortaklıklar” konusunda yapılan gö-
rüşmelerde, UCLG-MEWA’nın paydaşlarından 2018 
yılı değerlendirmeleri alınmıştır. Paydaşlar ayrıca, 
2019 yılına dair planlarını ve UCLG-MEWA ile yapa-
bilecekleri çalışmaları bu oturumda dile getirmiştir. 
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Oturum; Arap Kentler Teşkilatı, Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi yerel 
yönetim birliklerinden temsilcilerin de katıldığı inte-
raktif bir formatta gerçekleştirilmiştir. 

“Küresel Gündemden Notlar: UCLG Retreat & Kalkın-
ma Politika Forumu” oturumunda ise katılımcıların 
fikirlerinin küresel platformlara taşınması amacıyla 
bir dizi tartışma gerçekleştirilmiştir. Oturumda UCLG 
Retreat Toplantısı’nın çıktıları paylaşılarak, Mart ayı 
içerisinde yapılacak Kalkınma Politika Forumu 7. Kü-
resel Toplantısı için de öneriler alınmıştır. 

Toplantının ikinci günü ise UCLG-MEWA’nın; 

 » Yerel Kalkınma & Yönetişim 

 » İklim Değişikliğiyle Mücadele & Adaptasyon 

 » Göç & Sosyal Uyum 

 » Kentsel Dirençlilik 

başlıkları altındaki stratejik öncelikleri kapsamında 2019 
yılında yapılacak faaliyetlerin sunumu ile başlamıştır.

Son oturum ise; UCLG Learning Temsilcisi Raphael 
Sedlitzky’nin sunumu ile tamamlandı. Bu kapsamda; 
şehirlerin ve bölgelerin karşılaştığı zorluklara karşı 
üretilen çözüm yollarına ilişkin kullanılan metodoloji 
ve uygulamaya yönelik farklı öğrenme yöntemleri 
katılımcılarla paylaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak Sed-
litzky tarafından, SKH’lerin yerelleştirilmesine yöne-
lik geliştirdikleri modül ile ilgili de katılımcılara bilgi 
verilmiştir. 

2.10. UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi/
Denetim Kurulu Toplantısı- 2019

Mali Yönetim Komitesi/Denetim Kurulu, 6.UC-
LG-MEWA Kongresi hazırlıkları kapsamında 17 Ha-
ziran 2019 tarihinde UCLG-MEWA Saymanı Gebze 
Belediyesi’nin öncülüğünde UCLG-MEWA Genel 
Sekreterliği’nde bir araya gelmiştir. Komite, 2018 Yılı 
Mali Raporu’nun sunumu ve 2019 yılının ilk üç aylık 
mali raporunun değerlendirilmesiyle başlamıştır. Bu-
nunla birlikte 2020 taslak bütçesinin de görüşüldü-
ğü toplantı, UCLG-MEWA üyeliklerinin görüşülmesi-
nin ardından tamamlanmıştır. 

Komite raporu 6. UCLG-MEWA Kongresi’nde sunul-
mak üzere komite üyelerince imzalanmıştır.

D. KOMİTE ÇALIŞMALARI
Bu dönemde (19 Nisan 2016- 09 Temmuz 2019) ger-
çekleşen komiteler çalışmaları bunların dönem için-
de gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, etkinlikler ve 
çalışmalara ait bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.

1. Sosyal İçerme Komitesi Çalışmaları
1.1. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 

Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılı teması “With-
Refugees” olarak belirlenen Dünya Mülteciler Günü, 
bölge dinamiği gereği UCLG-MEWA tarafından da 
önemli faaliyetler ile desteklenmiştir. 2016 yılında 
#WithRefugees inisiyatifi ile başlatılan dilekçe uy-
gulamasının imzalanması ve bu uygulamanın teşvik 
edilmesi için tüm üyelerine ve ilgili kurum ve kuru-
luşlara çağrıda bulunan UCLG-MEWA aynı zaman-
da, İstanbul Sultanahmet’te bulunan Genel Sekre-
terlik binası önünde dilekçenin imzalanması ve konu 
ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması için gün 
boyunca çeşitli faaliyetler yürütmüştür.
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Faaliyetin amacı; sosyal uyumun desteklenmesi ve 
mültecilerle göçmenlerin haklarına dikkat çekilmesi-
dir. Sosyal uyum yolunda ön yargıların yıkılması için 
de bir video hazırlayan UCLG-MEWA, göçmenlerin 
yanında olunması ve desteklenmeleri hususuna dik-
kat çekmiştir.

1.2. Sosyal İçerme Paneli

Yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının sosyal içerme, insan hakları ve katılımcı 
demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak için 
bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları UCLG-MEWA Sosyal 
İçerme Paneli, 17 Kasım 2017 tarihinde, UCLG-MEWA 
Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Beylikdüzü Belediye-
si ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Panel yaklaşık 300 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
döneminBeylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu‘nun açılış konuşmaları ile başlayan Panel’de, 
“Toplumsal İçermeyi Düşünmek: Kadınlar, Çocuklar 
ve Gençler” ile “Sosyal İçerme Alanında İyi Uygula-
ma Örnekleri” oturumları yapılmıştır. Ürdün ve Lüb-
nan’daki yerel yönetimlerin sosyal içerme alanındaki 
iyi uygulama örneklerinin sunulduğu son oturumda, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 
“Sosyal İçerme Politikaları ve Kentsel Yapılanma: 
Beylikdüzü Yaşam Vadisi” başlıklı sunumunu ger-
çekleştirmiştir.

Panelde, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Paneli’nin yanı 
sıra, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin ilk 
toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Sekiz ülkeden yerel 
yönetim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen UC-
LG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı’nda, 
Komitenin 2014-2017 Faaliyet Raporu Beylikdüzü 
Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme 
Komite Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunul-
muştur. Ayrıca, toplantıda 2017-2019 Taslak Faaliyet 
Programı da oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yirmi dört yerel yönetim, komite üyeliği başvurusun-
da bulunmuştur. Bu kapsamda, Amman Belediyesi, 
Arap Kentler Teşkilatı, Assoun Belediyesi, Bakhoun 
Belediyesi, Beit El Fakes Belediyesi, Bikaa Awsat 
Belediyeler Birliği, Bkarsouna Belediyesi, Dannieh 
Belediyeler Birliği, Dura Belediyesi, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Halhul 
Belediyesi, Karesi Belediyesi, Korsayta Belediyesi, 
Makseh Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Mennieh Be-
lediyeler Birliği, Nusierat Belediyesi, Ordu Büyükşe-
hir Belediyesi, Sahel Belediyeler Birliği, Saida Beledi-
yesi, Syr Belediyesi, Urla Belediyesi ve Wadi Khaled 
Belediyeler Birliği’nin UCLG-MEWA Sosyal İçerme 
Komitesi’ne üyelikleri oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Bu üyeliklerle birlikte, 17 Ekim 2017 tarihi itibarı ile 
UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin üye sayısı, 
32’ye yükselmiştir.

Komitenin mevcut Eş-Başkanları olan Büyükçek-
mece Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve 
Van Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra bu toplantı-
da; Amman Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Sai-
da Belediyesi de Komite Eş-Başkanı olarak seçilmiş; 
böylece UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin 
Eş-Başkan sayısı altıya yükselmiştir.

1.3. UCLG-MEWA Yerel Yönetimler ve Sosyal 
İçerme Forumu

Sosyal içerme, katılımcı demokrasi ve insan hakları 
konusunda üye belediyelerin ortak sesine katkı sağ-
lamayı hedefleyerek yerel yönetimlere bu politikala-
rın oluşturulmasında rehberlik etmeyi amaçlayan ve 
bu anlamda, küresel düzeyde belediyeler arasındaki 
politik müzakereleri, deneyim alışverişini ve karşılık-
lı öğrenmeyi teşvik etme noktasında çalışmalarını 
sürdüren UCLG-MEWA, Yönetim Kurulu ve Konsey 
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Ortak Toplantısı’nı UCLG-MEWA Yerel Yönetimler ve 
Sosyal İçerme Forumu ile birlikte, 18-19 Ekim 2017 
tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Sancaktepe Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Forum’a, 14 ül-
keden yaklaşık 300 kişi katılmıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey katılımıyla ger-
çekleşen Forum’da, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Mil-
letler’in yanı sıra ilgili yerel yönetim ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri konuşmacı olarak yer almıştır. 

“Küresel Gündemlerin Yerelleşmesinde Sosyal İçer-
me ve Yerel Yönetimler” temasıyla toplanan Yerel 
Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’nun ana tema 
konuşması, “Sosyal İçerme Deklarasyonu: İçerik ve 
Uygulama” başlığıyla Türkiye Belediyeler Birliği ta-
rafından yapılmıştır. 

UCLG-MEWA Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Fo-
rumu, açılış ve ana tema konuşmasının ardından 3 
tematik oturum ile devam etmiştir:

 » Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele: Hak 
Temelli Kalkınma 

 » Kadının Toplumsal Entegrasyonunda Sosyal Poli-
tika Araçları

 » Kırılgan Grupların Toplumsal Uyumu ve Kabul Sü-
reci: Eğilimler ve İhtiyaçlar 

Toplumsal dışlanma ile mücadele sürecinde küresel 
ölçekteki sosyal içerme politikalarının yerel düzlem-
de değerlendirildiği Forumda, sosyal içerme prog-
ramlarına öncülük eden ve destekleyen yerel yöne-
timler ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve 
tecrübe paylaşımını mümkün kılan bir platform oluş-
turulmuştur. Bu anlamda, yerel yönetim-kamu-sivil 
toplum ortaklığında etkin ve sürdürülebilir bir koor-
dinasyon sağlamanın yolları ve bu kapsamda sunu-
lan öneriler değerlendirilmiştir.

Gerek sosyal hizmetlerin yereldeki uygulayıcıları ola-
rak yerel yönetimlerin, gerekse de bu alanda çalışan 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının perspektiflerinin 
değerlendirildiği UCLG-MEWA Yerel Yönetimler ve 
Sosyal İçerme Forumu’nda, sosyal dışlanma ile mü-
cadelede karşılaşılan sorunların aşılması için yerel 
düzeyde hangi çalışmaların yapılması gerektiğine 
dair bulgular paylaşılmıştır.

1.4. UCLG-MEWA Göç ve Mülteci Meclisinin Ka-
pasite Artırımı İle Yerel Seviyede Sosyal Uyumu 
Geliştirme Projesi 

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ) 
liderliğinde yürütülen Qudra Programı çerçevesinde; 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde uygulayıcı 
ve UCLG-MEWA’nın ise proje paydaşı olarak yer al-
dığı “Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile 
Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme” pilot pro-
jesi kapsamında eğitim programları düzenlenmiştir. 
“Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel 
Seviyede Sosyal Uyumu UCLG-MEWA Kapasite Ge-
liştirme ve Saha Uzmanları Eğitimi” başlıklı eğitim 
programı, 9-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında, UC-
LG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilmiştir.

Projenin faaliyetleri kapsamında meclisin çalışma 
stratejisini geliştirmek amacıyla mevcut durum ve 
ihtiyaç analizi çalışması tamamlanmıştır. Proje genel 
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anlamda; yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal 
uyumun sağlanması, mültecilerin karar alma süreç-
lerine dahil olmaları ile beraber daha hızlı ve yumu-
şak geçişli bir entegrasyon sürecinin yaşanması ve 
böylece Yerel Seviyede Sosyal Uyumu sağlanmasına 
hizmet etmiştir. 

Kentteki tüm aktörlerin karar alma süreçlerine ak-
tif katılımı, hem alınan kararların meşruiyeti hem 
de farklı sosyolojik yapıya sahip bireylerin kentteki 
sosyal uyumu bakımından önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda yönetişim olgusunun Türkiye’de önemli 
bir göstergesi olan kent konseyleri, farklı toplumsal 
kesimlerin de yönetimde temsiline imkân sağlamak-
tadır. Bahse konu proje ile kent konseyi bünyesinde 
oluşturulan Göç ve Mülteci Meclisi, kentin yeni ak-
törleri olan mültecilerin de yönetişim sürecinin bir 
parçası olmalarına olanak sağlamıştır. Bu sayede 
hem alınan kararların meşruiyeti hem de yerel halk 
ile mülteciler arasındaki sosyal uyuma yönelik yürü-
tülen çalışmalara önemli bir katkı sağlanmıştır.

 Söz konusu projenin amaçlarından biri, yoğun 
göç hareketleri kaynaklı şokların kentsel dirençlilik 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak olmuştur. 
Göçmenler ve yerel halk arasında, başta istihdam 
olanaklarının kısıtlılığına ilişkin olmak üzere, doğabi-
lecek rekabete yönelik olarak toplumsal stres ve ge-
rilimleri azaltmayı amaçlayan projede, göçmenlerin 
sosyal yaşama ve karar alma süreçlerine entegras-
yonu gibi konularda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
Projede ayrıca beklenmedik göç hareketlerinin ne-
den olabileceği kentsel altyapı ve güvenlik sorunları 
da ele alınmıştır.

1.5. Akdeniz Şehirlerarası Göç Projesi, Yerel Yö-
netişim İçin Göç Konusunda İletişimin Geliştiril-
mesi Hakkında Alt-Ulusal Çalıştay

Akdeniz Şehirlerarası Göç Projesi kapsamında dü-
zenlenen, çalıştay programı 18-19 Eylül 2018 tarihle-
rinde Tunus Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilmiştir. Etkinlik, göç konusunda yeni bir bakış açısı 
oluşturmak üzere iletişim uzmanları ile kent liderleri 
ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirmiştir.

İki gün süren etkinlik, yerel düzeydeki iletişim nok-
tasında fırsatları ve zorlukları tanımlamak, iyi uy-
gulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak için bir 
fırsat sunmuştur. Çalıştayda; UCLG-MEWA’nın göç 
alanındaki proje ve faaliyetleri hakkında bir sunum 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra göçmenlerin en-
tegrasyonundaki engeller ve zorluklar, programda 
üzerinde yoğunlaşılan konulardan biri olmuştur. 

Akdeniz kıyısında yer alan 10 şehirde “Yerel Yöne-
tişim İçin Göç Konusunda İletişimin Geliştirilmesi” 
konusunda gerçekleştirilen çalıştay programı, bu 
alanda iyi uygulama örneklerini ortaya koyarak, 
farklı sorunların çözümünde fikir alışverişi imkânı 
sunmuştur.

1.6. Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Bele-
diyeler İçin Devam Çalıştayı

“Orta Doğu’da Ev Sahibi Topluluklar için Belediye-
ler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı” ile Qudra 
Programı çerçevesinde iki günlük bir teknik gezi ve 
bu çalışmayı takiben iki günlük proje çalıştayı dü-
zenlenmiştir. Etkinlik, UCLG-MEWA, GIZ-Qudra ve 
Connective Cities ortaklığıyla, 12-15 Şubat 2019 ta-
rihlerinde, Almanya’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştay, 8-10 Kasım tarihlerinde İstan-
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bul’da düzenlenen çalıştayın devamı niteliğinde dü-
zenlenmiştir. İstanbul’daki etkinlikte, Türk ve Alman 
belediyelerden uzmanlar teknik bilgi alışverişinde 
bulunmuş ve proje fikirleri geliştirmişlerdir. Bu katı-
lımcılar arasından belirlenen Türk Belediyeler, proje 
fikirlerini sunmak ve Alman belediye temsilcileri ile 
birlikte ilgili projelerin detaylandırılması ve uygulan-
ması konusundaki çalışmaları görüşmek üzere Al-
manya’ya davet edilmiştir.

Söz konusu, etkinlik iki günlük bir çalışma ziyareti 
ile başlamıştır. Ziyaretin ilk durağı, mültecilerin ken-
dilerini sığınmacı olarak kaydettikleri “Berlin Devlet 
Mülteci İşleri Ofisi” oldu. Burada katılımcılar Alman-
ya’daki sığınma süreci hakkında bilgi edinmişlerdir. 
Etkinliğin ikinci gününde katılımcılar; Mahalle Merke-
zi Schöneberg’de bir sunuma katılım sağlamışlardır. 
Kadınlar, çocuklar ve yaşlı mülteciler için sağlanan 
hizmetler hakkında bilgilendirildikten sonra, Yetişkin 
Eğitim Merkezi (Volkshochschule / VHS) tarafından 
sunulan dil kursu hakkında bilgilendirilmişlerdir.

Çalıştay’ın ikinci bölümü önceki faaliyetlerin tanıtımı 
ve değerlendirmesiyle başladı. Türk ve Alman bele-
diyeler arasında karşılıklı değerlendirmeden sonra, 
gelecek adımlar için net bir yol haritasına oluştur-
mak için projenin müştereken uygulanmasına yöne-
lik çalışma metodolojisinin detayları, taslak öneri ve 
bir eylem planının geliştirilmesi için değerlendirme-
lerde bulunulmuştur.

Proje çalıştayının amacı, proje odaklı ortaklıkların 
başlangıç noktası olabilecek somut proje fikirleri ge-
liştirmekti. Bu metodolojiye dayanarak, sekiz somut 
proje fikri geliştirildi ve bu fikirler çalıştay’ın sonunda 
sunularak tartışılmıştır. Bu proje fikirlerinin gelişti-
rilmesinde, belediye temsilcisi uzmanların görüş ve 
önerilerinden faydalanılmıştır.

Bu durum, eleştirel fikirlerin ortaya konması ve do-
layısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını ko-
laylaştırmıştır.

2. Yerel Yönetişim Komitesi Çalışmaları
2.1. Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri Çalıştayı 

UCLG-MEWA, Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Kent 

Konseyleri Birliği ve Zeytinburnu Kent Konseyi iş bir-
liği ile 27-28 Ekim 2016 tarihlerinde Yerel Yönetişim 
ve Kent Konseyleri Çalıştayı, Zeytinburnu Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden 71 Kent Konseyi’nin katılımı ile 
gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde altı çalışma 
grubu oluşturulmuş ve kent konseyleri ile ilgili altı 
başlık iki oturum halinde değerlendirilmiştir. Yapılan 
tartışmaların özet sonuç raporu programın ikinci gü-
nünde açıklanmıştır.

Açıklanan sonuç raporunun ardından Program, 
UCLG-MEWA’nın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin Yerelleşmesi konulu sunumu ile de-
vam etmiştir. Konu ile ilgili hazırlanan dokümanlar 
katılımcılara dağıtılmıştır. Gerçekleştirilen sunumlar 
sonrasında katılımcıların katkı ve görüşleri alınmış, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleşmesi 
konusunda Kent Konseyleri arasından oluşturulacak 
Görev Gücü ile ilgili ilke kararı alınmıştır. Program, 
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UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanı, Yerel Yöne-
tişim Komitesi Başkanı Murat Aydın’ın değerlendir-
me konuşmaları ile sona ermiştir. 

2.2. Yerel Yönetimlerin Teknik Finansmanı Eğitimi

UCLG-MEWA ile Kentsel Gelişme Küresel Fonu 
(FMDV) işbirliği ile İstanbul’da bulunan UCLG-MEWA 
üyesi ilçe belediyelerine yönelik olarak düzenlenen 
“Yerel Yönetimlerin Teknik Finansmanı Eğitimi”, UC-
LG-MEWA Genel Sekreterlik binasında 21-22 Aralık 
2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

FMDV Türkiye Temsilcisi Umut Eroğlu tarafından 
verilen eğitim; belediyelerin kredi yeterliliğini artı-
rarak piyasa kaynaklı finansmana erişim kabiliyetini 
güçlendirme ve bu sayede finansal sürdürülebilirliği 
sağlamaya yönelik bilgileri katılımcılarla buluştur-
muştur. Bu çerçevede eğitim kapsamında belediye-
ler tarafından, proje yatırım seviyesine ulaşmak için 
yapılması gerekenler, Kredi Alım Raporu hazırlama 
teknikleri, Finansal Sürdürülebilirlik Eylem Planı ve 
Yatırım Planlaması konuları ele alınmıştır. 

Belediyelerin Mali Hizmetler, Ar-Ge ve Strateji Ge-
liştirme Müdürlüklerine yönelik düzenlenen Eğitim, 
Katılım Sertifikası takdimi ile sona ermiştir.

3. Kentsel Mobilite Komitesi 
Çalışmaları
3.1. Kentsel Mobilite Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi 3. Toplantısı 
İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (TRANSIST 2016) 
kapsamında, Komite Başkanı İETT İşbirliğinde 2 Ara-
lık 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DU-

MAN ve İETT Genel Müdürü Arif EMECEN’in açılış 
konuşmaları ile başlamıştır.

Mehmet Duman, konuşmasında özellikle ulaşım 
alanındaki 9. Hedefi içeren Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin yerelleşmesi ve uygulanmasının UC-
LG-MEWA’nın temel odağı olduğunu vurgularken; 
şehirlerde sürdürülebilir kentsel mobiliteyi sağla-
yarak vatandaş için daha iyi bir kamu hizmeti sağ-
lanmasında MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin 
üstlendikleri rollerin önemine dikkat çekmiştir.

Nablus Belediyesi UCLG-MEWA Kentsel Mobilite 
Komitesi 4. Toplantısı için ev sahipliği talebinde bu-
lunmuştur.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bağış’ın mo-
deratörlüğünde gerçekleşen idari oturumda, Şanlı-
urfa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Komite üyelikleri kabul edilmiş, 2017 
Faaliyet planı tekrar gözden geçirilerek üyeler tara-
fından önerilen yeni faaliyetler değerlendirilmiştir. 
Komite üyeleri tarafından belediye personelinin yol 
güvenliği ile ilgili sertifika alabilecekleri bir eğitim 
programı yapılması önerilmiştir. Toplantıda Ahmet 
Bağış’ın bir sonraki komite toplantısının ev sahip-
liği çağrısı sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
Filistin’den Nablus Belediyesi UCLG-MEWA Kentsel 
Mobilite Komitesi’nin 4. Toplantısı için ev sahipliği 
yapma taleplerini sunmuşlardır.

Mısır Ulusal Ulaşım Enstitüsü Eski Bakanı ve Du-
bai’de Kamu Ulaşım Uzmanı olan Prof. Dr. Kahalid 
Abbas moderatörlüğündeki oturumlarda ise üyeler 
ve ortaklar MEWA bölgesinde kamu ulaşımı ve ino-
vatif ulaşım sistemi üzerine uygulamalarını ve proje-
lerini paylaşmıştır.
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3.2. Kentsel Mobilite Komitesi IV. İdari Toplantısı

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi Toplantı-
sı, 12 Mart 2017 tarihinde Filistin’in Nablus kentinde 
gerçekleşmiştir. Komitenin idari işlerinin görüşül-
düğü oturum, İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal 
İletişim Dairesi Başkanı Cevdet Güngör, Nablus Bele-
diyesi Yol ve Trafik Daire Başkanı Rania Doleh ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı 
Hasan Kömürcü tarafından yönetilmiştir. Katılımcı-
lar, oturum sırasında komitenin üyelik hareketlerini 
gözden geçirip faaliyet programını sunmuştur. 

Komitenin idari toplantısının ardından, üyeler kent-
lerindeki projeleri ve en iyi uygulamaları sunmuştur. 
Eğitim oturumları, İETT uzmanlarının katılımıyla ve 
“Toplu Taşımanın Planlanması”, “WRI Yol Güvenliği 
Projesi İETT Örneği” ve “İETT Endeksi Durum Çalış-
ması” konularında katılımcıların en iyi örnekleri pay-
laşmasıyla devam etmiştir. Katılımcılar, projelerinin 
uygulanmasında ve başarıya ulaşmasında diğer ka-
tılımcıları desteklemek adına önerilerini paylaşmıştır.

3.3. Kentsel Mobilite Komitesi V. İdari Toplantısı

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi beşinci Top-
lantısı, 4 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ev sahipliği ve Elektrik Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) desteğiy-
le, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da gerçekleştirilmiştir. Komite toplantısı öncesinde, 
TRANSIST 2017 kapsamında “MEWA Bölgesinde 
Çevre Dostu, Entegre ve Güvenli Kentsel Mobilite” 
başlıklı bir panel düzenlenmiştir.

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi, 4 Kasım 
2017 tarihinde, TRANSIST 2017 oturumlarına paralel 

olarak MEWA Bölgesinde Çevre Dostu, Entegre ve 
Güvenli Kentsel Mobilite Paneli’ni gerçekleştirmiştir. 
MEWA bölgesinden yerel yönetim ve özel sektör 
temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yoğun 
ilgi gösterdiği panelin açılış oturumunda konuşan 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, sür-
dürülebilir kentsel mobilite ve ulusal ekonomiler ara-
sındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Açılış oturumunda 
konuşan dönemin İETT Genel Müdürü Arif Emecen 
ise, 2-3 Kasım tarihlerinde İETT ev sahipliğinde ger-
çekleşen TRANSIST 2017 programının sektördeki 
yeni teknolojileri tanımak ve tecrübe paylaşımında 
bulunmak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat 
çekmiştir. UCLG-MEWA Eş Başkanı, Dannieh Beledi-
yeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda UCLG-MEWA 
Kentsel Mobilite Komitesi Eş Başkanı olan Mohamed 
Saadie ise, son komite toplantısının Filistin’in Nab-
lus kentinde yapıldığını hatırlatarak “kimseyi geride 
bırakmama” ilkesi gereği çalışmalarını sürdüren UC-
LG-MEWA’nın bölgede farkındalık oluşturan çalış-
malarının önemini vurgulamıştır.

Yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra 
akademisyenlerin de hazır bulunduğu panel kapsa-
mında 4 oturum düzenlenmiştir. Sürdürülebilir ve 
Çevre Dostu Kentsel Mobilite Kapsamında MEWA 
Bölgesi’nde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Öne-
rileri başlıklı ilk oturumda, IBB Ulaşım Daire Başkanı 
Yunus Emre Ayözen’in moderatörlüğüne Mısır Ulusal 
Ulaşım Enstitüsü Eski Dekanı ve Dubai Toplu Ulaşım 
Uzmanı Prof. Dr. Khaled Abbas; Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü; 
Heinrich Böll Stiftung Derneği İklim ve Enerji Proje 
Koordinatörü Menekşe Kızıldere ve TOBB UND Lo-
jistik Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meh-
met Uylukçu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Dönemin UCLG-MEWA Komiteler Koordinatörü Ran-
da AL Sabbagh’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
Kentsel Mobilite Planlama ve Uygulamasında MEWA 
Bölgesindeki Fırsatlar ve Zorluklar başlıklı ikinci otu-
rumda, Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan; Nablus 
Belediyesi Yol ve Trafik Daire Başkanı Rania Doleh; 
Amman Büyükşehir Belediyesi BRT Proje Yöneticisi 
Ahmad Khawaldeh ve İETT Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Büşra Buran katılımcılara hitap etmiştir.
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Rania Doleh’in moderatörlüğünü yaptığı MEWA Böl-
gesinde Yol Güvenliği adlı üçüncü oturuma Prof. Dr. 
Khaled Abbas; Mersin Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanı Kenan Tektemur ve Proline Akıllı 
Şehirler Danışmanı Beril Kırcı Kandemir konuşmacı 
olarak katılmıştır.

Çevre Dostu, Entegre ve Güvenli Ulaşımda İyi Uy-
gulamalar ve Projelerin paylaşıldığı son oturuma ise 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz 
moderatörlük yapmıştır. Oturumda Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi Meclis Üyesi Jale Nur Süllü; İSBAK 
Elektronik Sistemler Müdürü Selami Yazıcı; Philips 
Lighting Türkiye Pazarlama Müdürü Serhan Ünalan 
ve Rize Belediyesi Meclis Üyesi Zeynep Platin Yar-
dımcı sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Panelin ardından gerçekleştirilen UCLG-MEWA 
Kentsel Mobilite Komitesi beşinci Toplantısı’nda, 
komite faaliyet raporu ve faaliyet programı gözden 
geçirilerek gerçekleştirilen çalışmalara dair sunum-
lar yapılmış ve önümüzdeki dönemde düzenlenmesi 
planlanan faaliyetler için yol haritası belirlenmiştir. 
Komite üyeliklerinin de görüşüldüğü idari oturumda, 
Lübnan, Filistin ve Türkiye’den üyelik başvurusun-
da bulunan belediyelerin başvuruları onaylanmıştır. 
Böylece, Filistin’den Tubas ve Qalqiliya Belediyeleri; 
Lübnan’dan Azki, Nemrine, Mrah Sraj, Bikaasafri-
ne, Kfenslehim ve Karsayta belediyelerinin yanı sıra 
Doğu Zahleh Belediyeler Birliği ve Türkiye’den Ordu 
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediye-
si ve Rize Belediyesi’nin katılımlarıyla birlikte, UC-
LG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin üye sayısı 
26’ya yükselmiştir. 

Oturumda, Şanlıurfa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Memet Can Hallaç Şanlıurfa Bele-
diyesi’nin bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapma 
yönündeki talebini iletmiştir. 

Üyelerin oy birliği ile Kentsel Mobilite Komitesi’nin 
altıncı toplantısının 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde 
bir tarihte, Şanlıurfa’da yapılması kararlaştırılmıştır.

3.4. UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi

“Akıllıca Hareket Edelim!” sloganıyla Şanlıurfa’da 
ilgililerini bir araya getiren UCLG-MEWA Kentsel 

Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ve aynı zamanda UC-
LG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplan-
tısı ile UCLG- MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin 6. 
İdari Toplantısı 20-22 Kasım 2018 tarihlerinde ger-
çekleştirilmiştir.

Kentsel mobilite alanında uzmanlık ve deneyim pay-
laşımına olanak sağlayan etkinlik aynı zamanda pro-
jelerini sunmak üzere, pek çok yerel yönetim, özel 
sektör ve uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra 
akademisyenleri de aynı ortamda buluşturmuştur. 
Program ayrıca kentsel mobilite alanında yeni or-
taklıkların kurulması için sinerji oluşturmak adına 
önemli bir fırsat sunmuştur.

21 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen zirvenin te-
matik oturumlarında uzmanlar; Akıllı Ulaşım, Ulaşım 
Finansmanı, Yönetişim ve İşletme, Çevre Dostu Ula-
şım ve Orta Doğu Şehirlerinde Ulaşım İyi Uygulama-
ları başlıklarında deneyimlerini paylaşmıştır.

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin 6. İdari 
Toplantısı’nda ise komite üyeleri, komitenin faaliyet 
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raporunu gözden geçirerek faaliyet programını ka-
bul etmiştir. Toplantı gündemi doğrultusunda üye-
liklerin incelenmesinin ardından bir sonraki komite 
toplantısına ev sahipliği yapacak belediyenin belir-
lenmesi için çağrıda bulunulmuştur.

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin faaliyet-
leri kapsamında gerçekleştirilen Zirve’nin ardından 
komitenin, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi ile 
birlikte çalışmalarını yürütmesinin daha etkili sonuç-
lar ortaya çıkaracağı yönünde fikir birliği oluşmuştur.

4. Çevre Komitesi Çalışmaları
4.1. Çevre Komitesi II. Toplantısı

UCLG-MEWA Çevre Komitesi II. Toplantısı 30-31 Ma-
yıs 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Paris 
İklim Zirvesi sonrası ve devamında Ekim ayında ger-
çekleştirilecek olan Habitat III, Konut ve Sürdürülebi-
lir Kentsel Kalkınma Konferansı’na ilişkin önemli tar-
tışmaların yer aldığı toplantıya 14 ülkeden yaklaşık 
400 kişi katılmıştır. 

Toplantıda revize edilen Malatya Deklarasyonu, Ma-
latya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu olarak oy 
birliği ile kabul edilmiştir. İklim değişikliği ile müca-
dele ve uyum, kentsel tarım, biyoçeşitliliğin korun-
ması, atık yönetimi ve kirlilik, enerji, ulaşım, yeşil 
alanlar ve Ar-Ge olmak üzere sekiz ana başlıktan 
oluşan mutabakatın bağlayıcılığının olması için bele-
diye meclislerinde görüşülmesi kararı alınmıştır.

Üyelik hareketlerinin görüşülmesi sonrası UC-
LG-MEWA Çevre Komitesi’ne üyelik talebinde bu-
lunan Dura Belediyesi, Nablus Belediyesi, Beit Jala 
Belediyesi, San’a Belediyesi, Tebriz Büyükşehir Be-
lediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karesi Be-
lediyesi, Gölcük Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı’nın (WALD) üyelikleri oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Yeni üyelerle UCLG-MEWA Çev-
re Komitesi’nin üye sayısı 22’ye yükselmiştir. UC-
LG-MEWA Çevre Komitesi Eş-Başkanlık talebinde 
bulunan San’a Belediyesi, Dura Belediyesi ve Teb-
riz Belediyesi’nin eş başkanlık taleplerinin oy birliği 
ile kabul edilmesiyle UCLG-MEWA Çevre Komitesi 

eş-başkan sayısı altıya yükselmiştir. 

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Üçüncü Toplantısı için 
Filistin’den Dura Belediyesi ev sahibi kent olma-
yı teklif etmiştir. Teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Bölgedeki sorunlar sebebiyle toplantının olamaması 
halinde ikinci alternatif olarak Seferihisar Belediyesi 
kabul edilmiştir.

4.2. Çevre Komitesi Görev Gücü Çalıştayı

UCLG-MEWA Çevre Komitesi kapsamında düzen-
lenen Görev Gücü Çalıştayı, UCLG-MEWA Çevre 
Komitesi Eş Başkanı Seferihisar Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 20 Mayıs 2017 tarihinde Seferihisar/İz-
mir’de gerçekleştirilmiştir.

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum, Kentsel Ta-
rım, Biyoçeşitliliğin Korunması, Atık Yönetimi ve Kir-
lilik, Enerji, Ulaşım, Yeşil Alanlar ve Ar-Ge gibi farklı 
tematik alanlara işaret eden UCLG-MEWA Malatya 
Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu’nun uygulanması 
ve izlenmesine yönelik olarak düzenlenen Çalıştay 
konuya ilgi duyan üye belediyelerin katılımı ile ger-
çekleştirilmiştir. 
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Toplantının “Çevre ve Yerel Yönetimler Ekseninde 
Küresel Kalkınma Gündemi: Temel Referanslar ve İyi 
Uygulama Örnekleri” konulu ilk oturumunda İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlü-
ğü ve Seferihisar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 
tarafından, “Covenant of Mayors” ve “Compact of 
Mayors” gibi uluslararası çevre anlaşmalarına deği-
nilmiştir. Bu anlaşmalar çerçevesinde verilen taah-
hütler ve atılan adımların aktarıldığı sunumların ar-
dından UCLG-MEWA, Yeni Kentsel Gündem ve 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kent ve iklim di-
rençliliği açısından değerlendirmiştir. Bunu takiben, 
yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen çevre 
dostu uygulamalar sunulmuştur.

“Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu: Uygu-
lama ve İzleme” konulu ikinci oturumda Deklaras-
yon’un amaç ve kapsamına değinilerek, kurulacak 
Görev Güçleri’nin hedef ve işlevleri üzerinde durul-
muştur. Konuya ilişkin genel bir çerçeve çizildikten 
sonra Görev Gücü Başkanlığı için istekli olan aday 
belediyeler sunumlarını gerçekleştirmiştir. Her Gö-
rev Gücü’nün danışmanlarının oluşturacağı Bilim 
Kurulu’nun yapısının ve işleyişinin nasıl olacağının 
anlatıldığı oturum katılımcıların görüş ve önerileriyle 
sona ermiştir.

Çalıştay’da ortak istişareler sonunda belirlenen Gö-
rev Gücü Başkanlıkları şu şekilde sıralanmıştır; 

 » Atık Yönetimi ve Kirlilik Görev Gücü Başkanı: Teb-
riz Belediyesi

 » İklim Değişikliği ile Mücadele Görev Gücü Başkanı: 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 » Yeşil Alanlar Görev Gücü Başkanı: Maltepe Bele-
diyesi

 » Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Görev Gücü Başka-
nı: Karesi Belediyesi

 » Enerji Görev Gücü Başkanı: Seferihisar Belediyesi

 » Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri Görev Gücü Başka-
nı: Rize Belediyesi

4.3. Katı Atık Eğitim Programı

Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık 
Yönetimi Çözümleri Planlaması adlı atölye çalışması 
4-6 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmit Atık ve Artıkları 
Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) ev 
sahipliğinde toplamda 25 Türk ve Alman belediye 
temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Açılış oturumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Mu-
hammet Saraç ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuru-
mu (GIZ) Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için Uygu-
lama Topluluğu Programı sorumlusu Eva Prediger’in 
konuşmalarıyla başlamıştır. 
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Açılış konuşmalarının ardından ana tema konuş-
macıları olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık 
Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Kocaeli ili öze-
linde Katı Atık Yönetimini anlatırken; Türkiye Beledi-
yeler Birliği’nden Osman Şenaydın ise Türkiye’deki 
Belediyelerdeki Katı Atık Yönetimi’ni tanıtan bir su-
num gerçekleştirmiştir. 

UCLG–MEWA Mayıs ayında kurmuş olduğu Atık Yö-
netimi ve Kirlilik Görev Gücü’nün ilk faaliyeti olarak; 
üyelerinin atık yönetimi hakkında daha fazla bilgi 
edinerek diğer Türk belediyeleri ile birlikte bu alan-
daki farklı yöntemlerden haberdar olması ve ulusla-
rarası durumla mevcut durumlarının karşılaştırmalı 
değerlendirmesini teşvik etmek amacıyla kentsel 
atık yönetimi uygulamalarının karşılıklı öğrenimini 
destekleyen, iyi uygulamaları paylaşan, katı atık yö-
netimini entegre bir şekilde geliştiren ve belediye-
lere bu alanda yerel eylem planları hazırlamalarını 
tavsiye eden bu atölye çalışmasını gerçekleştirmiştir. 

Atölye çalışması boyunca katılımcılar tarafından iki 
ülkedeki mevcut katı atık Yönetimi uygulamaları 
tanıtılarak, yetersiz Katı Atık Yönetim sistemlerinin 
kentlere özgü nedenleri ve bu sorunların çözümü 
için potansiyel stratejiler belirlenmiştir.

İyi uygulama ve mevcut zorluk sunumları hazırlayan 
Türk belediyeler sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Beledi-
yesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi 
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iken hazırlanan bu 
sunumlar poster haline getirilerek bir galeri alanı 
oluşturmuştur. Daha sonra kurumsal ortamlar ve 
finansman modelleri; toplama, transfer ve sürdürü-
lebilir bertaraf ve geri dönüşüm ve tekrar kullanım 
konuları üzerinde oluşturulan küçük çalışma grupları 
ile posterler üzerinden iki ülkeye ait katı atık yönetim 
uygulamaları tartışılmıştır. 

Programın ikinci günüde yer alan eş düzeyde danış-
ma oturumunun ardından teknik ziyaret kapsamın-
da İZAYDAŞ’a ait Yakma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizas-
yon Tesisi, Biyogaz Tesisi, Çöp Sızıntı Suyu Arıtma 
Tesisi, Evsel ve Tehlikeli Düzenli Depolama Alanları 
ve Çevre Laboratuvarı gezilmiştir.

Atölyenin üçüncü ve son günü, katılımcılara bir stra-
tejik vizyon ile birlikte şehirlerinde Katı Atık Yöne-
tim hizmetlerini iyileştirme amacıyla somut sonuç-
lar sağlamaya yönelik olarak gerçekleşmiştir. Eylem 
Planı hazırlama sürecinde UCLG-MEWA ve Connec-
tive Cities ortaklığında bundan sonra atılması gere-
ken adımlar belirlenerek gerçekleştirilecek olan olası 
projelerin Connective Cities’in “Orta Doğu Progra-
mında Ev Sahibi Topluluklar için Belediye Teknikle-
ri” programı kapsamında desteklenebileceği mesajı 
verilmiştir. UCLG-MEWA’nın Çevre Komitesi’ne bağlı 
kurulan Görev Güçleri ile Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Connective Cities işbirliğinde bundan sonraki sü-
recin geliştirileceğinin mesajı verilerek, katılımcılara 
sertifikalarının verilmesinin ardından atölye çalışma-
sı son bulmuştur.

4.4. Döngüsel Atık Yönetimi’nde İklimin Korun-
ması Programı

UCLG-MEWA ve Connective Cities ortaklığında 
Temmuz ayında Kocaeli’nde gerçekleştirilen Beledi-
yeler İçin Entegre Katı Atık Yönetim Planlaması adlı 
atölye çalışmasının devamı niteliğinde Türk Beledi-
yelere özel olarak Köln’de 3 günlük bir teknik ziyaret 
programı oluşturulmuştur. Programa Türkiye’den 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir 
Belediyesi, Pendik Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, 
Karesi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
katılmıştır. 
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Program başlangıcında Alman Belediyeler Birliği 
(DST) tarafından Almanya’daki atık yönetim sistemi 
hakkında genel bilgiler verildikten sonra, üç gün bo-
yunca Köln’de yer alan atık yakma ve geri dönüşüm 
tesisleri ile organik atıkların kompostlaştırma işlem-
leri yerinde incelenmiştir. Ziyaret sırasında iki ülkenin 
atık yönetim sistemleri kıyaslanarak mevcut sisteme 
alternatif çözüm önerileri getirilmiştir. Üçüncü gü-
nün sonunda Türk Belediyelerin program hakkındaki 
görüşleri alınarak elde edilen somut çıktılar Connec-
tive Cities ekibi ile değerlendirilmiştir.

Köln’de düzenlenen teknik ziyaretin ardından Con-
nective Cities tarafından 27-29 Kasım tarihlerinde 
Hamburg’da iklimin korunmasında döngüsel atık 
yönetimini konu edinen bir program düzenlenmiş-
tir. Sekiz ülkeden toplamda 50’ye yakın temsilciyi 
bir araya getiren programda atık yönetiminin iklimin 
korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek başarılı bir 
atık yönetimi elde edilmesinde şehirlerin karşılaştı-
ğı mevcut zorluklardan bahsedilmiştir. Avrupa Atık 
Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında Alman bele-
diyeleri ve firmaları tarafından gerçekleştirilen faali-
yetlerden örnekler verilerek tüm belediyeler bu ağa 
dahil olmaya davet edilmiştir. 

İçerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ku-
şadası Belediyesi’nin de bulunduğu ve katılımcı be-
lediyeler arasından seçilen 12 iyi uygulama sunumu 
poster haline getirilerek bir galeri alanında sergilen-
miştir. Atık geri kazanımı, atıktan enerji elde edil-
mesi, inşaat atıklarının tekrar kullanımı gibi değişik 
konulara değinen örnek uygulama sunumları, oluş-
turulan küçük çalışma grupları içerisinde katılımcı-
larla tartışmaya açılmıştır. Her bir çalışma grubunun 
içerisinde katılımcılar kendi şehirlerindeki durumu 

iyi uygulama olarak sunulan şehirlerle kıyaslayarak 
alternatif çözüm önerileri edinme fırsatı yakalamış-
tır. Programın son gününde çalışma gruplarından 
elde edilen tüm somut çıktılar bir eylem planı haline 
getirilerek bir sonraki aşama için yol haritası çıkarıl-
mıştır. Eylem planlarının oluşturulmasının ardından 
Alman firmalara ait atık yakma ve geri dönüşüm te-
sisleri ziyaret edilerek programa son verilmiştir.

4.5. UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 
Ağustos 2018 tarihlerinde 10 farklı ülkeden 200’den 
fazla temsilcinin katılımıyla Selçuklu Belediyesi ev 
sahipliğinde düzenlenmiştir. “Harekete Geç, Direnç-
li Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et” 
ana temalı toplantıda iki gün boyunca hem çevresel 
konulara değinen tematik oturumlar, hem de komi-
tenin teknik işlerinin görüşüldüğü idari oturumlar 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda yerel yönetimlerden hazırlanması bekle-
nen sera gazı envanteri ve iklim eylem planı hazır-
lık aşamaları, uluslararası iklim ve enerji anlaşma-
ları imza süreçleri, iklim değişikliğiyle mücadelede 
kentlerin su, atık su ve katı atık yönetim stratejileri 
ve iklim değişikliğine karşı nasıl dirençli şehirler oluş-
turulacağı konuları ele alınmıştır. Toplantı esnasında 
gerçekleştirilen tematik oturumlar aracılığıyla, bir 
şehrin kendi iklim eylem planı hazırlamasının yerel 
ve bölgesel çapta sağlayacağı katkılar, şehirlerin 
bahsedilen planları hazırlık aşamasında karşılaşabi-
leceği teknik ve finansal zorlukları ve sürdürülebilir 
bir atık yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeledeki 
rolü konuları tartışılmıştır. Ayrıca binalardan kaynaklı 
enerji tüketiminin iklim değişikliğiyle mücadeledeki 
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rolüne dikkat çekmek amacıyla, toplantıdan kaynaklı 
tüm karbon salımları İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi 
ve Ticaret (İSTAÇ) A.Ş. tarafından sıfırlanmış ve bu 
sebeple de toplantı “karbonsuz toplantı” olarak ger-
çekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği-
ne Dirençli Şehirler” oturumunda, kentsel dirençlilik 
kavramının genel çerçevesi tartışılmış, iklim değişik-
liğinin çevresel etkileriyle kentlerin daha savunmasız 
hale gelişi değerlendirilmiş, kentsel dirençlilik strate-
jisi geliştirmede bölgeye özgü fırsat ve zorluklar ele 
alınmış ve bu konuda iyi uygulama örnekleri payla-
şılmıştır.

4.6. UCLG-MEWA Çevre Komitesi Üyeleri ile Bir-
likte İklim Değişikliğiyle Mücadele Konusunda Yü-
rütülen Çalışmalar

UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin tüm üyeleri 
GCoM’a imza atmaları ve CDP ortaklığında sera gazı 
envanteri hazırlamaları için mobilize edilmiştir.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanı İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İstanbul 
İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (İİDEP) hazırlık 
aşamasında UCLG-MEWA olarak rol alınmış, eylem 
planı kapsamında sektörel bazlı oluşturulan yu-
varlak masa toplantılarında atık ve ulaşım grupları 
içerisinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. İİDEP 
kapsamında İBB tarafından yürütülen “İstanbul’da 
İklim Değişikliğinde Farkındalığın Artırılması Projesi” 
altında Temmuz-Eylül ayları içerisinde gerçekleştiri-
len altı eğitim programına katılım sağlanmıştır. Eği-
tim programının çıktıları komitenin üyeleri ile payla-
şılmıştır. Aynı projenin kapanış aşamasında 13 Eylül 
2018 tarihinde iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve 
çalışmaların sunulması amacıyla Sivil Toplum Kuru-
luşları’na yönelik düzenlenen “Yerel İklim Eylemleri 
Paneli” esnasında UCLG-MEWA olarak iklim çalış-
malarının özetlendiği bir sunum gerçekleştirilmiş ve 
tüm katılımcılar UCLG-MEWA Çevre Komitesi çalış-
malarına dahil olmaya davet edilmiştir.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi üyelerinden ve GCoM’ı 
meclisinden geçirmeye hazırlanan belediyelerden 
biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın 

(KİDEP) hazırlanmasında Bölgesel Çevre Merkezi 
(REC) Türkiye ile işbirliğinde bulunularak dünyada-
ki iyi uygulama örneklerinin incelenmesi konusun-
da destek olunmuştur. Planın lansmanının yapıldığı 
14 Eylül 2018 tarihli Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve 
İklim Değişikliği Projesi Ulusal Konferansı’nda ise 
UCLG-MEWA tarafından iklim değişikliği konusunda 
ulusal çapta yürütülen çalışmalar katılımcılarla pay-
laşılmıştır.

4.7. GCoM İle Ortaklık ve İklim Stratejisi Eğitim 
Çalıştayı

UCLG Dünya Sekretaryası’nın kurucu üyelerinden 
birisi olduğu Global Covenant of Mayors (GCoM) ile 
yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele ko-
nusunda izlemesi gereken stratejilerin belirlenmesi 
ve kurulabilecek ortak işbirliklerinin değerlendiril-
mesi amacıyla UCLG tarafından, bölge teşkilatlarının 
konuyla ilgili temsilcilerine yönelik 25-26 Eylül 2018 
tarihinde bir eğitim çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda iklim değişikliği konusunda yerel yöne-
timlerin ne ifade ettiği, bölge özelinde karşılaşılan 
zorlukların neler olabileceği ve sorunun çözümü ko-
nusunda gerek UCLG Dünya Teşkilatı gerekse bölge 
teşkilatlarında hali hazırda kullanılabilecek araçların 
neler olduğu konuları tartışılmıştır. Program sırasın-
da, GCoM’ın genel yapılanması, kullanılan metodoloji 
ve GCoM bünyesinde her bölgeye özel oluşturulan 
bölge sekretaryaların anlatılmış ve şehirlerin bu ağa 
nasıl dahil olabileceği bilgisi paylaşılmıştır. Prog-
ram sonunda, yerel yönetimler tarafından sorunun 
çözümüne yönelik bölgesel düzeyde ortaklıklar ku-
rulmasında ihtiyaç duyulabilecek araçların neler ol-
duğuna yönelik fikir alışverişlerinde bulunulmuş ve 
oluşturulan 2 çalışma grubundan toplanan fikirler 
listelenmiştir.

4.8. İSTSU- İstanbul Su Kongresi ve Fuarı

İSTSU- İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, UCLG-MEWA 
Çevre Komitesi bünyesinde kurulan UCLG-MEWA Su 
ve Atıksu Görev Gücü’nün ilk faaliyeti olarak Görev 
Gücü’nün Başkanı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdare-
si (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 11-13 Ekim 2018 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 
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Sürdürülebilir su yönetimi ve arıtma teknolojileri, 
atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, kazısız teknoloji-
ler ve altyapı rehabilitasyonu, çamur yönetimi, su en-
düstrisi konularının tartışıldığı kongrede; kaynakların 
verimli tüketilmesinin iklim değişikliği sorununun 
çözümüne katkısı incelenmiştir. Kongre kapsamında 
su sektörünün bütün paydaşlarıyla birlikte sektörde 
kullanılan son teknoloji ve uygulamalar tartışılmış ve 
önde gelen örnekler fuar alanında katılımcılarla pay-
laşılmıştır.

4.9. İklim Eylem Planı ve Sera Gazı Envanteri Ha-
zırlayan Yerel Yönetim Sayısının Artırılmasına Yö-
nelik Çalışmalar

UCLG-MEWA kendi sera gazı envanterini ve iklim 
eylem planını hazırlayan yerel yönetim sayısının artı-
rılması amacıyla, üyelerini UCLG Dünya Sekretarya-
sı’nın kurucu üyelerinden birisi olduğu Küresel Bele-
diye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM)’a 
imza atması konusunda mobilize edilmiştir. 

GCoM’a imza atan yerel yönetimler, üç senelik bir 
sürece tabi tutulmaktadır. Bu üç senelik süreç içe-
risinde anlaşmada imzası bulunan şehirler ilk yılda 
kendi sera gazı envanterini oluşturmakla, ikinci yılda 
elde dilen veriler ve ulusal hedefler doğrultusunda 
makul bir azaltım hedefi belirlemekle ve son yılda 
ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bir ey-
lem planı hazırlamakla sorumludurlar. Bu aşamada 
UCLG-MEWA, karbon envanterlerinin hazırlama-
sı aşamasında üyelerine yardımcı olmak amacıy-
la GCoM’un resmi raporlama platformlarından biri 
olan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş 
olan Karbon İfşa Projesi (CDP) ile bir protokol im-
zalamıştır. Böylece küresel çaptaki GCoM ve CDP 
ortakları aracılığıyla yerel yönetimlerin küresel iklim 
gündemlerini yerelleştirmelerini teşvik ederek, iklim 
değişikliği ile mücadelede üyelerini bu sürece dahil 
etmektedir. 

Sürecin ilk aşaması olarak, MEWA Bölgesi ülkele-
rinden biri olan Türkiye’deki 30 Büyükşehir’de iklim 
eylem planı hazırlık sürecinin başlatılması amacıyla, 
konunun paydaşları olan Türkiye Belediyeler Birli-
ği ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Dairesi 
Başkanlığı ile çeşitli görüşmeler yapılarak, ortak bir 
yol haritası oluşturulmuştur. 

Çevresel anlamda dirençli kentlerin inşası için iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele kapsa-
mında, söz konusu çalışmalar yıl boyu sürmüştür. 
İklim eylem planlarında ortaya konan azaltım hedef-
lerinin, uyum stratejileri ile ilişkili şekilde uygulan-
masına zemin hazırlayacak çalışmalar desteklenmiş-
tir. İmzalanan ortaklık anlaşmaları ve protokoller ile 
MEWA Bölgesi şehirlerinde iklim eylem planı ve sera 
gazı envanteri hazırlama çalışmaları teşvik edilmiş 
ve bölge şehirlerindeki çevresel kırılganlıkların azal-
tılmasına katkı sağlanmıştır.

4.10. 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

Her yıl çevre sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekil-
mesi için farklı etkinliklerle kutlanan 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, BM tarafından 
2018 senesine özel olarak gerçekleştirilecek etkinlik-
ler için plastik kirliliği ile mücadele ana teması belir-
lenmiştir. 
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Dünya genelinde üretilen toplam atık miktarının 
%10’unu plastiklerin oluşturması sebebiyle, UC-
LG-MEWA hem sosyal medya çalışmalarında hem 
de Çevre Komitesi üyeleriyle birlikte yürüttüğü saha 
çalışmalarında plastik üretimi ve tüketimine vurgu 
yapmıştır. Bu kapsamda, UCLG-MEWA Çevre Komi-
tesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ti-
caret (İSTAÇ) A.Ş. işbirliğinde, Marmara Denizi’nden 
çıkarılan çeşitli atık türlerinin Kadıköy sahilinde ser-
gilenmesi ile kamuoyunun konu hakkındaki farkın-
dalığının artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu etkin-
lik sayesinde; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 
biri olan; 2030 yılına kadar sürdürülebilir tüketim 
alışkanlıklarının benimsenmesini teşvik eden on ikin-
ci hedefi “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve deniz ve 
kıyı eko sistemlerinin sürdürülebilir biçimde yönetil-
mesini ve kirletilmeden korunmasını amaçlayan on 
dördüncü hedefi “Sudaki Yaşam” konusuna dikkat 
çekilmesi ve bu anlamda farkındalık oluşturması 
amaçlanmıştır.

4.11. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen IREMCON Uluslararası 
Çevre Konferansı, 28-29 Mart 2019 tarihlerinde İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kamu 
sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
alanında öncü isimlerini bir araya getiren programa, 
UCLG-MEWA Eş Başkanı ve Dannieh Belediyeler 
Birliği Başkanı Mohamed Saadie ile UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman da katılmıştır.

Bir önceki yıl “Döngüsel Ekonomi” teması altında 21-
22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Konferans, Bal-
kan ülkeleri için  atık yönetimi ve geri dönüşüm ko-
nusuna odaklanmıştı. Bu yıl ise Konferans, “Küresel 

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Atık Yönetiminde 
Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi” konusu al-
tında ilgililerini aynı platformda buluşturmuştur. 

Programın açılışında katılımcılara hitap eden 3. 
IREMCON Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Akalp, 
benzer çevre sorunlarına sahip olan Balkanlar, Or-
tadoğu ve Kafkaslar ile ortak kültür ve tüketim 
alışkanlıklarına sahip olunduğunu ifade etmiştir. Bu 
manada, düzenlenen programın ortak kültüre sa-
hip yatırımcıları aynı platformda buluşturmak için 
önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine eklemiştir. 
Açılışta konuşan bir diğer önemli isim ise T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpı-
nar olmuştur. Sanayicilerin desteklenirken çevre ko-
ruma konusunun muhakkak ön planda tutulacağı, 
Bakan Yardımcısı Birpınar’ın konuşmasında vurgula-
nan konu olmuştur.

Programın ikinci gününde düzenlenen “Uluslararası 
İşbirliğinin Sürdürülebilir Gelişme İçin Önemi” konu-
lu oturumda panelist olarak yer alan isimlerden biri 
de UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ol-
muştur. Sunumunda genel olarak 2030 Gündemi’ni 
ele alan Eş Başkan Saadie, özellikle Hedef 16’ya dik-
kat çekti. “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” vurgusu 
yapan Hedef 16’nın yerelleştirilmesi ile bölgede diğer 
hedeflerin de uygulamada başarıya ulaşabileceğini 
ifade etmiştir.

4.12. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

Enerji verimliliği alanında UCLG-MEWA’nın çalışma 
alanlarından biri olan Türkiye’nin en önemli etkinlik-
lerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fua-
rı’nın 10.’su, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, Lütfi Kırdar 
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Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti-
rilmiştir. Etkinlik Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenmiş-
tir.  ‘Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki 
Gizli Hazine’ temasıyla yapılan etkinliğin bir önceki 
toplantısı, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı- Ha-
rekete Geç ve Uygula” teması altında 29-30 Mart 
2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmıştı. 

Bu yılki etkinlikte; Türkiye’de ve dünyada enerji ve-
rimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmele-
rin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı forumlar 
düzenlenerek kaynaktan nihai tüketime kadar ener-
jinin her aşamada verimli ve etkin kullanılmasına im-
kân tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler 
sergilenmiştir. Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye 
Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih 
Dönmez, “2017 ve 2018 yıllarında tüm sektörlerde 
yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla yaklaşık 1 milyon 
ton eş değer petrol (TEP) enerji tasarrufu sağladık. 
2023’e kadar birincil enerji tüketimimizdeki yaklaşık 
yüzde 14 azalma ile sera gazı salımında da 66 milyon 
ton karbondioksit azalımı sağlamış olacağız” şeklin-
de konuşmuştur.

Forumun ikinci gün düzenlenen Enerji verimliliğinde 
İyi Uygulama Örnekleri oturumunun moderatörlü-
ğünü ise UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man üstlenmiştir. Oturumda özel sektör ve kamudan 
uygulayıcılar örnek çalışmalarını dinleyiciler ile pay-
laşmıştır. Oturum konuşmacıları; Bursa İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nden Enerji Yöneticisi Levent yazıcı; 
Ermenistan Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji 
Verimliliği Fonu’ndan Satınalma Grup Başkanı Zaruhi 
Gharagyozyan; Efektif Enerji, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Seferoğlu, Enervis Genel Müdürü Osman Ki-
poğlu, Serdar Plastik San. Ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Serdar Tütek olmuştur. UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman giriş konşmasında, 
enerji verimliliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-
ri’nin önemine dikkat çekmiştir. Duman, “Enerji kay-
naklarında yapılacak inovasyon ve kaynakların verimli 
kullanımı iklim değişikliği ile mücadeleyi de destekle-
mektedir” şeklinde konuşmuştur. 

Oturumda; “MEB Enerji Yönetimi Çalışmaları”, “Ener-
ji Verimliliği Uygulamalarında Başarılı Uygulamalar”, 
“Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Tesisler ve 
Enerji Kooperatiflerinde; Enerji Verimliliği Projeleri, 
Enerji Verimliliğine Dayanan Yenilenebilir Enerji Üre-
tim Tesisleri Uygulamaları”, “Sanayide Enerji Verimli-
liği Uygulamaları” ve “Sanayide Endüstri 4.0 Uygula-
maları ve Model Fabrika” başlıkları tartışılmıştır. 

Etkinlik enerji alanında; kamu, özel sektör ve sivil 
toplumu buluşturarak yeniliklerin takip edilmesini ve 
iş ağlarının oluşturulmasını hedeflemiştir.

5. Akıllı Şehirler Komitesi Çalışmaları
5.1. Akıllı Şehirler Komitesi II. İdari Toplantısı ve 
Belediye Başkanları Paneli

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi, ikinci toplan-
tısını ve Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi (WICS2017) 
kapsamında düzenlediği UCLG-MEWA Belediye 
Başkanları Paneli’ni, 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, 
Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir. Birçok 
belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisinin yanı 
sıra sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri-
nin de katıldığı etkinliklerde, akıllı şehir uygulamala-
rına yönelik başarılı projeler paylaşılmıştır.
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UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi, ikinci komite 
toplantısını, 12 Aralık 2017 tarihinde, Ankara She-
raton Otel’de gerçekleştirmiştir. UCLG-MEWA Ge-
nel Sekreteri Mehmet Duman’ın açılış konuşması 
ile başlayan toplantıda, akıllı belediyecilik alanında 
öncü uygulamalara sahip belediyelerin çalışmaları, 
bizzat bu projelerin mimarı belediye başkanlarınca 
tanıtımı yapılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen İyi Uygulama Örnekle-
ri oturumunda, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı 
Murat Hazinedar, dönemin Kahramankazan Beledi-
ye Başkanı Lokman Ertürk ve Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyelerinin 
akıllı şehircilik alanında gerçekleştirdiği projelerden 
bahsetmiştir.

Dönemin Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, dö-
nemin Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
dönemin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin de 

katılımlarıyla zenginleştirdiği oturumun moderatör-
lüğünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 
Dr. Hicran Hamza Çelikyay yapmıştır.

Ardından gerçekleşen idari oturumda ise, komite iş-
leri görüşülerek yeni üyelikler onaylanmıştır. Komite 
faaliyetlerine dair sunumların yapıldığı oturum, UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın kapa-
nış konuşması ile sona ermiştir.

Ayrıca, toplantıda bir sonraki toplantıya ev sahipliği 
yapacak belediye için çağrıya çıkılmıştır. Taleplerin 
alınması ve ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ar-
dından sonra, bir sonraki komite toplantısının 2018 
Nisan ayı içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yine bu toplantı ile birlikte, UCLG-MEWA Akıllı Şe-
hirler Komite Başkanlığı’nı 3 yıl boyunca başarılı bir 
şekilde yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, baş-
kanlığı Amman Büyükşehir Belediyesi’ne devret-
miştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eş-başkan 
seçildiği toplantıda Lübnan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden 18 belediyenin komite üyelik 
talepleri onaylanmıştır. Böylece UCLG-MEWA Akıllı 
Şehirler Komitesi’ne üye belediyelerin sayısı 56’ya 
yükselmiştir.

Komite toplantısının ardından, 13 Aralık 2017 tari-
hinde ise, Eurasia Strategies tarafından bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi 
(WICS2017) kapsamında, UCLG-MEWA Belediye 
Başkanları Paneli düzenlenmiştir. 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın 
moderatörlüğünü yaptığı panelde, dönemin Be-
şiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dönemin Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Akıllı 
Şehirler Komitesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ya-
şar İncikli dinleyicilere hitap etmiştir.

Panel sonunda genel bir değerlendirme yapan Genel 
Sekreter Mehmet Duman, dünyadaki gelişmelerin, 
sadece hizmet sunan ve idare eden geleneksel yö-
netim anlayışının değiştiğini gösterdiğinin altını çiz-
miştir. Şehirlerin, yönetişim anlayışını benimsemiş, 
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sorumluluk alabilen, stratejik düşünen, teknolojiyi 
takip eden ve yenilikçi yerel yöneticilere ihtiyaç duy-
duğunu ifade eden Duman, bu dönüşümlere ayak 
uyduramayan yerel yönetimlerin dijital toplumun ih-
tiyaçlarına cevap veremeyeceğini vurgulamıştır.

5.2. Belediye Başkanları UCLG-MEWA Sürdürüle-
bilir Şehir Politikaları Paneline Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında 
UCLG-MEWA Sürdürülebilir Şehir Politikaları Paneli 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın 
moderatörlüğündeki panele Gaziosmanpaşa Beledi-
ye Başkanı Hasan Tahsin Usta, dönemin Sultanga-
zi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Nablus Belediye 
Başkanı Adly Yaish, Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu ve UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi 
Başkanı Amman Belediye Başkan Yardımcısı Hazem 
Al Naimat katılmıştır.

Panelde ilk olarak söz alan Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kentsel Dönüşüm Ala-
nında Akıllı Belediyecilik Uygulamaları’na vurgu ya-
parak Gaziosmanpaşa özelinde dijital belediyeciliğin 
önemine dikkat çekmiştir.

Daha sonra söz alana Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, Dijital Arşiv ve Kentsel Dönüşüm ala-
nında yapılan çalışmalar ile online olarak halkın hiz-
metine sunulan faaliyetlerden bahsetmiştir.

Sultangazi Belediye Başkanı’nın ardından Nablus 
Belediye Başkanı söz aldı. Nablus Belediye Başkanı 
Adly Yaish konuşmasında “Nablus Belediyesi resmi 
web sitesinde etkileşimli bir proje haritası geliştir-
diklerini belirterek harita, hayata geçirilen projeler, 
devam eden ve gelecekteki projeler için simgeler 
içermektedir,” demiştir.

UCLG-MEWA Sürdürülebilir Şehir Politikaları Pane-
li’nin bir diğer konuşmacısı olan Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu; akıllı belediyecilik alanın-
da yapılan çalışmaların tamamının önemli olduğunu 
ancak, önceliklerinin güvenli şehirler oluşturmak ol-
duğunu ifade etmiştir.

UCLG-MEWA Sürdürülebilir Şehir Politikaları Paneli; 
UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi Başkanı olan 
Amman Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Başkan 
Yardımcısı Hazem Al Naimat’ın gerçekleştirmiş ol-
duğu sunumun ardından sona ermiştir.

6. Kalkınma İşbirliği Ve Kent 
Diplomasisi Komitesi Çalışmaları
6.1. Kalkınma İşbirliği Ve Kent Diplomasisi Komite 
İdari Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi 
Komitesi toplantısı 11 Mart 2017 tarihinde Filistin’in 
Nablus kentinde gerçekleşmiştir. Toplantıda, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ramazan Kabasakal, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen ile 
TİKA, Kızılay ve APLA temsilcileri çok paydaşlı işbir-
liği için yol haritasını tartışmışlardır. Halhul, Salfeet, 
Ramallah, Nablus, Dura, Gazze ve Betunia Beledi-
yeleri toplantıda Komite’ye üye olmak istediklerini 
belirtmiştir.

Komite üyeleri 2017 yılı için:

 » Belediyelere proje yazımı ve edinebilecekleri fon 
kaynakları konusunda eğitim programları düzen-
lenmesi, 

 » Komite Eş Başkanları’ndan listeleri temin edilen 
kardeş belediyelerin, komite üyeliğine davet edil-
mesi,

 » Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği tarafın-
dan Türkiye’deki belediyelerin yerel diplomasi ala-
nındaki çalışmalarının ivme kazanmasını ve ulusla-
rarası platformlarda aktif rol almasını desteklemek 
amacı ile Yerel Diplomasi Çalıştayı düzenlenmesi,

 » Türkiye’deki belediyelerin meclis kararlarından 
geçmiş ancak Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına girme-
yen Kardeş Şehir Protokollerinin belirlenmesi ve 
bu sayede Türkiye’deki Kardeş Şehir istatistiğinin 
güncellenmesine UCLG-MEWA tarafından katkı 
sağlanması amacı ile yıl boyu, kardeş şehir çalış-
malarının yürütülmesi gibi kararlar almıştır. 
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6.2. Yerel Diplomasi Çalıştayı

Yerel Diplomasi Çalıştayı 18-19 Mart 2017 tarihlerin-
de Antalya’da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 
belediyelerin dış ilişkiler birimlerine yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de merkezi idare, yerel yönetimler, üniver-
siteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların 
ortak görüşüne dayalı bir kardeş şehir stratejisinin 
oluşturulmasının hedeflendiği çalıştaya yaklaşık 150 
kişilik bir katılım olmuştur. 

Toplantıda yerel diplomasinin artan önemine dikkat 
çekilerek, ulusal dış politikanın tamamlayıcı unsuru-
nun günümüzde yerel diplomasi olduğunu üzerine 
durulmuştur. Kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebi-
lirliğinde yurt dışında bulunan kurumların varlığının 
önemi belirtilmiş ve bu kuruluşların belediyelere 
sağlayacağı desteklerin, daha etkin kardeş şehir iliş-
kilerine olanak sağlayacağı ifade edilmiştir.

6.3. Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komi-
tesi Başkanlık Divanı Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi-
si Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 10 Temmuz 
2017 tarihinde Komite Başkanı Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştiril-
miştir. 

Bahse konu olan toplantıya; dönemin Türkiye Bele-
diyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Halil Avşar, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler 
Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi Avrupa Birliği Şefi Ömer Faruk Sarı ve 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yar-
dımcılığı Daire Başkan Vekili Doğan Sarı katılmıştır. 

Komitenin 11 Mart 2017 tarihinde Filistin’in Nablus 
kentinde gerçekleştirilen ilk toplantısında üzerinde 
fikir birliğine varılan, Orta Doğu ve Batı Asya Böl-
gesi’ndeki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi 
çalışmalarının ilk olarak Filistin ve Türkiye arasında 
başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Baş-
kanlık Divanı Toplantısı’nda bir araya gelen Komite 
Başkan ve Eş Başkanları, yapılacak çalışmaların içe-
riği ve koordinasyonu ile ilgili olarak değerlendirme-
lerde bulunmuştur. 

Toplantıda, Filistin ve Türkiye arasında yapılacak kar-
deş şehir çalışmalarının kapasite geliştirme ve teknik 
destek olmak üzere iki aşamada sürdürülmesinin ve 
çalışmalarda yer alacak yerel yönetim paydaşlarının 
bir araya gelecekleri Kardeş Şehirler Konferansı’nın 
yapılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Kardeş 
şehir ilişkisinin yalnızca yerel yönetimlerle değil, 
tüm yerel dinamikler ile şekillenmesi gereğine dik-
kat çekilen toplantıda aynı zamanda komite üyelik 
hareketleri de değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği’nin katılımı ile Komite’nin 
üye sayısı 17’ye yükselmiştir. 

UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kuru-
lu ve Konsey Ortak Toplantısı kapsamındaki Komite 
hazırlıklarının da değerlendirildiği Başkanlık Divanı 
Toplantısı, UCLG-MEWA 2017 Faaliyet Takvimi’nin 
görüşülmesi ile son bulmuştur.

6.4. TBB Türkiye- Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı

Türkiye ve Filistin’de bulunan belediyeler arasındaki 
mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli 
hale getirilmesi amacı ile UCLG-MEWA Kalkınma İş-
birliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanı Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, 22 Eylül 2017 ta-
rihinde Avanos, Nevşehir’de “Türkiye-Filistin Kardeş 
Şehir Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
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TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlı-
ğında ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman ile Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’nin 
katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, iki ülke 
arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkileri kapsamın-
da yürütülen faaliyetler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri değerlendirilmiştir. Katılımcılar tarafından 
paylaşılan öneriler doğrultusunda, Filistin’deki tüm 
belediyelerin Türkiye’deki belediyeler ile kardeş şe-
hir ilişkisi kurması ve bu doğrultuda TBB bünyesinde 
Filistin’deki belediyelerin nüfus ve coğrafi bilgileri ile 
ihtiyaç analizlerini içeren bir veri tabanının oluşturul-
ması kararlaştırılmıştır. 

Kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilirliği üzerinde 
yapılan değerlendirmeler sonucunda, karşılıklı olarak 
mutabık kalınan hizmet alanlarında yaşanan sorunla-
rın üç ana başlık altında tespit edilerek, bu alanlarda 
proje odaklı çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmış-
tır. Yine 2018 yılında bir Kardeş Şehirler Zirvesi’nin 
düzenlenerek, burada Kardeş Şehir Protokollerinin 
imzalanması konusunda mutabık kalınmıştır.

6.5. Türkiye & Filistin Kardeş Şehir Çalışmaları

UCLG-MEWA tarafından Filistin ve Türkiye arasında-
ki kardeş şehir protokollerinin artırılması ve mevcut 
protokollerin aktif hale getirilmesi amaçlanmak-
tadır. Bu doğrultuda Filistin Yerel Yönetimler Birli-
ği (APLA) ve Gazze Belediyeler Birliği ile iletişime 
geçilmiş, buradaki belediyelerin iyi uygulama ör-
neklerinin bulunduğu ve proje geliştirmeye ihtiyaç 
duydukları alanlara ilişkin tespit çalışması yapılmış-
tır. Çalışmaya, Batı Şeria ve Gazze’den 30 belediye 
katılmıştır. 

Yapılan analiz çalışması, kardeş şehir ilişkilerinin pro-
je bazlı olarak kurulması ve ilişkilerin aktif şekilde 
yürütülmesi amacı doğrultusunda bir veri havuzu-
nun oluşmasına hizmet etmiştir. Oluşturulan bu veri 
havuzu ise, belediyelerin uluslararası işbirliklerinin 
sağlıklı şekilde tesisi ve bu ilişkilerin sürdürülebilirliği 
noktasında etkili olacak bir çalışma niteliğindedir. 

Belediyelerin ihtiyaç duydukları alanların belirlen-
mesine yönelik yürütülen tespit çalışmasının sonu-
cunda, geliştirilmesi istenen konuların başında su ve 
kanalizasyon konusunun geldiği sonucuna varılmış-
tır. Bu çalışma sonucuna istinaden, yerel yönetimle-
rin iklim değişikliğiyle mücadelede konusunda izle-
mesi gereken azaltım ve uyum faaliyetlerinden biri 
olarak; sürdürülebilir su yönetimi stratejilerinin ve 
buna uygun altyapı ve arıtma teknolojilerinin neler 
olduğuna yönelik bilgileri içeren bir eğitim programı 
hazırlanmıştır.

6.6. Dünya Kentler Diplomasisi Enstitüsü ile İlişkiler 
(World Institute of Cities’ Diplomacy-WICD)

Merkezi Yunanistan’da bulunan Dünya Kentler Dip-
lomasisi Enstitüsü ile UCLG-MEWA arasında 13-14 
Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan görüşme 
sonrasında iki kurum arasında İşbirliği Protokolü im-
zalanmıştır. Protokol; iki kurum arasındaki karşılıklı 
görüşmeler doğrultusunda yürütülecek projeler ve 
faaliyetler ile yayın konularını kapsamaktadır. 

WICD ile UCLG-MEWA arasında imzalanan İşbirliği 
Protokolü, kentler aracılığı ile ülkelerin kendi arala-
rındaki diplomasi kanallarını açmaya yönelik önemli 
bir adım olmuştur. Protokol, özellikle kent diploma-
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sisi alanında oluşturulacak referans kaynaklar doğ-
rultusunda MEWA Bölgesi’nde bulunan kentlerin 
kalkınmada ön plana çıkması ve kentlerin desantra-
lize işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda etkili bir 
başlangıç olmuştur.

6.7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye 
Haritalandırması Pilot Projesi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) Ye-
relleştirilmesi çalışmaları kapsamında Türkiye’de pi-
lot olarak haritalandırma projesi başlatılmıştır. Proje-
de; UCLG-MEWA Başkanlık Divanı, Denetim Kurulu 
ve Yerel Yönetişim Komitesi üyelerinden oluşan 22 
belediye bulunmaktadır. Projeye katılım beyanında 
bulunan belediyeler ile 31 Aralık 2018’e kadar ta-
mamlanması planlanan proje kapsamında her be-
lediyede iki gün süren çalıştaylar düzenlenmiştir. 3 
Temmuz 2018 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekre-
terliği’nde yapılan açılış ve bilgilendirme toplantısın-
dan bu yana; Mezitli Belediyesi, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Karesi Belediyesi, 
Eyyübiye Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Ça-
nakkale Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nde çalıştay 
programları düzenlenmiştir.

Proje kapsamında çalıştay programı düzenlenen be-
lediyelerde, çalışanların SKH’ler konusundaki bilinç 
ve farkındalık düzeyi artırılmış ve bu sayede küresel 
gündemlerin yerel kalkınma stratejilerine entegre 
edilmesi için gereken farkındalık altyapısı oluştu-
rulmuştur. Çok paydaşlı katılım ile gerçekleştirilen 
çalıştay programları aynı zamanda, kentteki farklı 
faktörlerin işbirliği üzerinden yönetişim olgusunun 
güçlenmesine katkı sağlamıştır. 

Hedeflerin kent düzeyinde uygulanması, çevresel 
afet ve şoklara karşı kırılganlıkların azaltılmasının 
yanı sıra, söz konusu kentin ekonomik ve sosyal di-
rençliliğine de katkı sağlayacaktır. Bu pilot proje, 
kentsel kırılganlıkların belirlenmesinde ve bu duruma 
karşı önlemler geliştirilerek kentsel dirençliliğin güç-
lendirilmesinde ve belediye personelinin bu alandaki 
kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

2030 yılına kadar yerel yönetimler tarafından ger-
çekleştirilmesi planlanan 17 küresel hedefin yoğun-
laştığı üç önemli alandan biri de iklim değişikliğiyle 
mücadele olarak belirlenmiştir. Bu hedefler aracılı-
ğıyla; herkes için sürdürülebilir su yönetiminin gü-
vence altına alınması, yeşil enerjiye erişim, sorumlu 
üretim ve tüketim yaklaşımlarının benimsenmesi 
ve karasal ve kıyı ekosistemlerinin korunması ile il-
gili konularda belediye çalışanlarının farkındalığının 
artırılması sağlanmıştır. Ayrıca, bu hedeflerin bun-
dan sonraki süreç içerisinde belediyeler tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için referans 
oluşturulması sağlanmıştır.

Proje; cinsiyet, ırk ve etnik kökene bakmaksızın her-
kesin ekonomik katılımını destekleyen sağlam po-
litikaların oluşturulmasının desteklenmesi yolu ile 
sosyal uyumu teşvik etmek, ayrıca çatışma ve gü-
vensizliğe kalıcı çözümler bularak toplumsal barışın 
sağlanması noktasında yerel yönetimlere küresel 
gündemlere ilişkin önemli bir bakış açısı çizmiştir. 

6.8. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
Belediye Meclisleri’nden Geçirilmesi

2030’a kadar gündemde kalacak küresel hedeflerin 
Türkiye’deki belediyelerin yerel gündemine taşın-
ması amacıyla UCLG-MEWA ile T.C. İçişleri Bakan-
lığı arasında görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler 
neticesinde Türkiye’deki belediyelerin bu hedeflere 
ilişkin meclis kararı almaları için Bakanlık tarafından 
belediyelere yazılı çağrıda bulunulmuştur.

Yapılan çağrı sonucunda; Kestel Belediyesi (Bursa), 
Silivri Belediyesi (İstanbul), Terme Belediyesi (Sam-
sun), Tuşba Belediyesi (Van), Urla Belediyesi (İzmir), 
Yunusemre Belediyesi (Manisa), Sancaktepe Beledi-
yesi (İstanbul) ve Karesi Belediyesi (Balıkesir) meclis 
kararı alarak, bu kararların örneğini UCLG-MEWA’ya 
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iletmiştir. Alınan meclis kararları küresel hedeflere 
yönelik yereldeki bilincin oluşturulması noktasın-
da ilgili belediyelerde farkındalık altyapısı sağlamış, 
proje ve faaliyetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Gün-
demi’nin referans alınarak oluşturulması gerektiği 
bilincini kazandırmıştır. 

2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan bu kü-
resel hedefler, uluslararası arenada çevreyle ilgili orta-
ya konmuş gündemlerin yerelleştirilmesi için bir araç 
niteliğindedir. Belediyelerin bu hedefleri kendi mec-
lislerinden geçirmeleri aracılığıyla, çevresel hedeflerin 
yerelde uygulanmasına yönelik taahhütte bulunmala-
rı ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel çözümlerin 
oluşturulmasına yönelik zemin oluşturulmuştur. 

6.9. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Ha-
ritalandırması Pilot Projesi Çalıştayları 

Kalkınmanın daha sürdürülebilir bir rotaya evrilmesi 
gerekliliğine işaret eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-
leri, Türkiye’deki belediyelerin de gündeminE girmiştir.

Temmuz 2018’de UCLG-MEWA tarafından başlatılan 
ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi 
Vakfı (WALD) tarafından finanse edilen Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması 
Pilot Projesi kapsamında düzenlenen çalıştaylar hız 
kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin tüm coğrafi 
bölgelerini kapsayan çalıştaylarda bir yandan bele-
diye çalışanları küresel gündemler hakkında bilgilen-
dirilirken, diğer yandan da belediyelerde yürütülen 
çalışmaların küresel hedefler bağlamında hizalaması 
yapılıyor. Daha evvel Mezitli Belediyesi ve Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi’nde düzenlenen çalıştay prog-
ramları, Zeytinburnu Belediyesi, Karesi Belediyesi, 
Seferihisar Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Sancakte-
pe Belediyesi, Pendik Belediyesi, Eyyübiye Belediye-
si, Şişli Belediyesi, Gebze ve Selçuklu Belediyesi’nde 
de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaylar çerçevesinde belediye personeli, Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefleri’nin arka planı, Habitat 
Süreci ve Yeni Kentsel Gündem konularının yanı 
sıra Küresel Hedefler’in içerik ve kapsamı hakkında 
da bilgilendirilmiştir. Türkiye’de başlatılan ve MEWA 
Bölgesi’nde yaygınlaştırılması planlanan proje, Kü-

resel Hedefler temelinde Birleşmiş Milletler’e ülkeler 
bazında gönüllülük esasına dayalı olarak sunulan 
değerlendirme raporlarına yereldeki çalışmaların 
yansıtılmasını amaç edinirken, diğer yandan da be-
lediyelerin bir sonraki stratejik planlarının 2030 Gün-
demi çerçevesinde oluşturulması için çalışanlarının 
bu alanda gerekli donanıma sahip olmalarını hedef-
lmektedir.

6.10. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye 
Haritalandırması Pilot Projesi Kapanış Toplantısı

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Günde-
mi’nin yerelleştirilmesi kapsamında Türkiye’de uygu-
lanan Pilot Proje’nin sonuna gelinmiştir. Dünya Yerel 
Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) 
proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalan-
dırması Pilot Projesi”nin kapanış toplantısına, proje 
uygulama sahasında yer alan belediyeler, merkezi yö-
netim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra MEWA 
Bölgesi’nden çok sayıda temsilci katılmıştır. 

 

Toplantının açılış oturumunda konuşan UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman; Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri konusunda Türkiye’de farklı yönetim 
kademeleri ile yapılan görüşmelerde, Hedeflere ilişkin 
mevcut farkındalığın, henüz uygulamaya geçme aşa-
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ması için yeterli düzeyde olmadığını ve proje fikrinin 
bu tespit üzerine oluştuğunu belirtmiştir. Özellikle sü-
recin izleme aracı olan Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nın yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi ve 
Türkiye’deki belediyeciliğin küresel gündemlerin refe-
ransı ile yürütülmesinin sağlanmasını da amaçlayan 
projenin bu anlamda önemli bir çalışma olduğunu be-
lirten Genel Sekreter Duman, 15 belediyede uygula-
nan projenin aynı zamanda belediyelerin küresel fon 
çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir 
zemin oluşturacağına vurgu yapmıştır. “Bir kişiyi bile 
geride bırakma” hedefi ile yola çıkılan süreçte UC-
LG-MEWA gibi yerel yönetim teşkilatlarının öncelikli 
amacının kurumların kapasite gelişimine katkı sağla-
mak olması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Du-
man, 2030’a kadar devam edecek küresel hareketin 
başarıya ulaşmasında beşeri sermayenin kurumların 
en önemli potansiyeli olduğunu ve bunun desteklen-
mesi gerektiğinin altını çizmiştir. 

Projenin ortağı ve aynı zamanda finansörü olan 
WALD’ı temsilen konuşmasını gerçekleştiren Vakıf 
Muhasip Üyesi Metin KARAKAŞ; evvela demokra-
si, insan hakları ve kalkınmanın yerleşip yaşama-
sını sağlayacak temel kurumların yerel yönetimler 
olduğu vurgusu ile sözlerine başladı. Bu anlamda 
WALD’ın bakış açısının, Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri konusunda da yerel yönetimlerin öncü rol 
üstlenebilecek kurumlar olduğunu belirten Karakaş, 
özellikle bu anlamda Türkiye’de kaydedilen ilerle-
melerin ölçülebilir ve izlenebilir olması bakımından 
WALD’ın proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçek-
leştirilen pilot projenin oldukça önemli bir adım ol-
duğu ifadelerine yer vermiştir. 

Onur konuğu ve ana tema konuşmacısı olarak top-
lantıya iştirak eden UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve 
UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir 
Topbaş, özellikle 2030 Gündemi’ni şekillendiren BM 
Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli’nde yer alarak sürece 
bizzat tanıklık etmiş biri olarak, şüphesiz ki toplan-
tının en dikkat çeken ismi olmuştur. 2030 Gündemi 
içerisinde yerel yönetimlerin önemli bir paydaş ol-
duğuna dikkat çeken Dr.Topbaş, merkezi yönetim-
lere kıyasla yerel yönetimlerin siyasi karar almadan 
herkese eşit mesafede olma zorunluluklarından ve 
buna bağlı olarak yerel diplomasinin süreç içerisin-

deki öneminden bahsetmiştir. Ana tema konuşma-
sında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için 
kentlerin dinamiklerinin güçlendirilmesi gereğine 
işaret eden dönemin UCLG Başkanı Dr. Kadir Top-
baş, 2030 Gündemi’nin istişare sürecinde kentlerin 
fırsatlarının ön plana çıkarıldığının ve “Sürdürülebilir 
Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11.Hedef’in bu süreç 
sonunda belirlendiğinin de altını çizmiştir. 

31 Ocak 2019 tarihi itibariyle çalıştay programları 
sonlandırılan Pilot Proje’nin sonuçlarına ilişkin bil-
gilendirmenin yapıldığı oturumda, Proje Sonuç Ra-
poru’nun sayısal veri analizi hazırlıklarını yürüten 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr.Öğr.
Üyesi Ömer Faruk Örsün tarafından 15 belediye-
nin çalıştay sonuç özetleri sayısal veriler üzerinden 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra aynı 
oturumda kentlerin insani gelişme endeksleri İstan-
bul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Şeker 
tarafından katılımcılara aktarıldı. Bu sayede, beledi-
yelerin çalışmalarına ait sonuçların, kentlerin sosyo 
ekonomik profilleri doğrultusunda yorumlanabilme-
sine zemin hazırlanmıştır. 

Proje özet sonuçlarının ardından SKH’lerin uygula-
ma çerçevesine ilişkin olarak bir oturum düzenlendi. 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın Learning Birimi’nden katı-
lan Rafael Sedlitzky tarafından “UCLG Yaklaşımı” ve 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) katılan Dr. Aslı 
AŞIK YAVUZ tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma 
Göstergelerinin Ulusal Düzeyde İzlenmesi” konulu 
sunumlar gerçekleştirilmiştir. Oturumun ardından 
gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 
İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda ise proje-
de yer alan 13 belediyeden ve Fas’ta bulunan Şafşa-
van Belediyesi’nden örnek uygulamalar, kurum tem-
silcileri tarafından ilgili Küresel Hedef bağlamında 
sunulmuştur. Bu bağlamda;

 » Çanakkale Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Sant-
rali Projesi, Hedef 7

 »  Eyyübiye Belediyesi’ne ait Balıklıgöl-Hz. Eyyub 
Peygamber Makamı Kültür Turizm Yolu Projesi, 
Hedef 11

 »  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Biyogaz 
Tesisi Projesi, Hedef 7
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 »  Gebze Belediyesi’ne ait Aile Sağlığı ve Halk Sağ-
lığı Merkezleri Projesi, Hedef 3 
Karesi Belediyesi’ne ait Göç ile Gelen Fırsat Proje-
si, Hedef 10

 »  Mezitli Belediyesi’ne ait Kadın Üretici Pazarı Pro-
jesi, Hedef 8

 »  Nilüfer Belediyesi’ne ait Dernekler Yerleşkesi & 
Mahalle Komiteleri Projesi, Hedef 16

 »  Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait İçmesuyu ve 
Kanalizasyon Hatları Yenileme Projesi, Hedef 6

 »  Pendik Belediyesi’ne ait Ambalaj Atığı Ayrıştırma 
Merkezi Projesi, Hedef 12

 » Sancaktepe Belediyesi’ne ait Bilgi Evleri Projesi, 
Hedef 4

 » Seferihisar Belediyesi’ne ait Sürdürülebilirlik Ofisi 
Projesi, Hedef 16 

 » Selçuklu Belediyesi’ne ait Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi ve Böcek Müzesi Projesi, Hedef 11

 » Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Kar Serçesi Projesi, 
Hedef 5

altında detaylandırılarak katılımcılarla paylaşılmıştır. 
Aynı zamanda Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi 
tarafından uygulanan Akdeniz Diyeti ( The Mediter-
ranean Diet) isimli proje de oturumda sunulan iyi uy-
gulama örnekleri arasında yerini almıştır.

6.11. UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği Ve 
Kent Diplomasisi Komitesi & Çevre Komitesi 
Toplantıları

UCLG-MEWA’nın tematik alanlarda kurduğu komi-
telerden ikisi olan Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplo-
masisi Komitesi ile Çevre Komitesi’nin üyeleri 15-16 
Nisan 2019 tarihlerinde Filistin’in Ramallah kentinde 
bir araya gelmiştir. Komite idari toplantılarının yanı 
sıra tematik oturumlarla da zenginleşen toplantıda; 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden iklim deği-
şikliği ile mücadeleye, kent diplomasisinden çev-
resel kentsel dirençliliğe kadar farklı alanlarda pek 
çok konu ele alınmıştır. 2017 yılında Filistin’in Nablus 
kentinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Ku-
rulu ve Komite Toplantıları’nın ardından, Filistin’deki 
üyelerin yoğun katılımı ile farklı bir platformda tekrar 
bir araya gelinmiştir.

Ramallah Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve UC-
LG-MEWA’nın 2016-2019 Dönemi Eş Başkanlığı’nı 
yürüten Filistin Yerel Yönetimler Birliği’nin (APLA) 
koordinasyonunda gerçekleştirilen program, 15 Ni-
san 2019 tarihli Açılış Oturumu ile başlamıştır. Ra-
mallah Belediye Başkanı ve aynı zamanda APLA 
Başkanı Musa Hadid, UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, Filistin Çevre Kalitesi İdaresi Baş-
kanı Adala Al Atireh, Ramallah ve El Bireh Valisi Laila 
Ghannam ile Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonso-
losluğu’nun katılımı ile gerçekleştirilen program; ye-
rel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite-
lerden çok sayıda temsilciye ev sahipliği yapmıştır.
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Programın açılışında konuşan ev sahibi Ramallah 
Belediye Başkanı Musa Hadid, özellikle kent dip-
lomasisi ile çevre konusunun bir araya getirildiği 
program kapsamında; artan nüfus ile birlikte oluşa-
cak çevresel zorluklarla başa çıkmanın ve kentler-
deki zorlukların fırsatlara dönüştürülmesinin önemi 
üzerinde durmuştur. Ülkelerin zorlu koşullar altında 
dahi kentler üzerinden önemli başarılara imza ata-
bileceği ve bu sayede uluslararası diplomaside yer 
alabileceği, genel anlamda Başkan Hadid tarafından 
vurgulanan hususlar arasında yerini almıştır. Konuş-
masını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman ise düzenlenen toplantının, kent-
lerin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne 
sağladığı katkı üzerinde durmuştur. Özellikle 100 Di-
rençli Şehir Ağı’na üye olan ilk Filistin şehri olan Ra-
mallah’ın bu anlamda öne çıkan bir kent olduğunu 
vurgulayan Genel Sekreter Duman, bu tür başarılara 
sahip kentlerin, bir uluslararası yerel yönetim birliği 
olarak UCLG-MEWA’ya motivasyon kaynağı oluştur-
duğunun da altını çizmiştir.

Açılış Oturumu’nun ardından Kalkınma İşbirliği ve 
Kent Diplomasisi Komitesi’nin idari toplantısına ge-
çilmiştir. Ramallah Belediye Başkanı ve APLA Baş-
kanı Musa Hadid’in başkanlığında yürütülen toplan-
tıda, komitenin faaliyet raporu ve programının yanı 
sıra, üyelik hareketleri de görüşülmüştür. Temmuz 
ayında Amman’da gerçekleştirilmesi planlanan UC-
LG-MEWA Kongresi evvelinde komiteye ilişkin alına-
cak kararlar, üyelerle yapılan istişareler sonucunda 
neticelendirilmiştir.

İdari toplantının ardından Komite Başkanı Türkiye 
Belediyeler Birliği’ni temsilen programa katılan Uz-
man Yunus Biçer tarafından “Diplomasinin Tamam-
layıcı Öğesi: Kardeş Şehirler” başlıklı bir sunum ger-
çekleştirilmiştir. Kardeş şehir kavramının kapsamı, 
tarihçesi, bileşenleri, yasal prosedürleri, güçlü bir 
ilişki için tesis edilmesi gereken hususlar, iyi uygu-
lama örnekleri, Türkiye Belediyeler Birliği’nin süreç 
içerisindeki rolü, Avrupa’daki ve Türkiye’deki kardeş 
şehir sayıları ve son olarak Filistin ile Türkiye arasın-
da kurulan kardeş şehir ilişkileri, genel anlamda su-
numun içeriğini oluşturmuştur.

Akabinde yapılan tematik oturumlar ise “Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri’nin Uygulanması” konusu 

ile başladı. Gazeteci Sibel Bülay’ın moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen oturumda, Ramallah Belediye-
si, UN-Habitat, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birzeit 
Üniversitesi’nden temsilciler yer almıştır. Panelistler 
tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; 2030 Gün-
demi’ne ilişkin MEWA Bölgesi’ndeki bilinç ve farkın-
dalık düzeyi değerlendirilerek, hedeflerin uygulan-
masındaki zorluklar ve fırsatlar da paylaşılmıştır.

Komitenin bir sonraki tematik oturumu ise “Ulusla-
rarası İlişkilerde Yenilikçi Yöntemler: Kent Diploma-
sisi” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. UCLG-MEWA 
Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından ger-
çekleştirilen oturumda El Halil Belediyesi, Hollanda 
Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
temsilcileri panelist olarak yer almıştır. Kentlerin kü-
resel düzeyde etki alanının genişlediği günümüzde; 
uluslararası kalkınma sistematiğinde kent diplomasi-
sinin rolü ve MEWA Bölgesi’ndeki izdüşümü, bahse 
konu oturumda değerlendirilmiştir. Kentlerin ulusla-
rarası işbirliklerinde yaşadıkları sorunların ve sahip 
oldukları fırsatların paylaşılması da oturumun bir 
diğer amacı olmuştur.

Ramallah Programı’nın 16 Nisan 2019 tarihli ikinci 
günü, Çevre Komitesi’nin idari oturumu ile başla-
mıştır. Ramallah Belediye Başkanı ve APLA Başkanı 
Musa Hadid’in başkanlığında düzenlenen ve üyele-
rin aktif katılımı ile gerçekleşen oturumda komitenin 
faaliyet raporu ve programının yanı sıra üyelik ha-
reketleri ve komitenin bir sonraki toplantısı için ev 
sahibi belediye önerileri de görüşülmüştür.

Üç farklı alanda düzenlenen tematik oturumların ilki 
“İklim Değişikliği ile Mücadele” konusu altında ger-
çekleştirilmiştir. Ramallah Belediyesi Sağlık ve Çevre 
Şube Müdürü Malvena El Jamal’ın moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen ilk oturumda; T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, Filistin Çevre Kalitesi İdaresi, El Halil 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nden temsilciler, 
oturuma sunumları ile katkı sağlamıştır. Oturumda 
genel manada; MEWA Bölgesi’nde bulunan kentlerin 
iklim değişikliği ile mücadele konusunda yürüttükleri 
çalışmalar, iklim değişikliği eylem planı hazırlıkları ve 
bu çalışmaların önemi değerlendirilmiştir.

Çevre Komitesi’nin bir sonraki tematik oturumu, 
“Çevresel Kentsel Dirençlilik: İyi Uygulamalar, Zor-
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luklar ve Fırsatlar” teması altında gerçekleştirilmiş-
tir. Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile 
mücadelesinin kentsel dirençlilik teması altında de-
ğerlendirildiği oturum, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Eş 
Başkanlığı’nı yürüten Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Dış İlişkiler Uzmanı Fatih Taşdemir’in modera-
törlüğünde gerçekleştirilmiştir. Ramallah Belediyesi, 
Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi, Nablus 
Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden 
temsilciler, oturumda panelist olarak yer almıştır.

Son tematik oturum; “Çevresel Kaynakların Sürdü-
rülebilir Kullanımı” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. 
Başta güneş ve su olmak üzere doğal kaynakların 
etkin kullanım yöntemlerinin değerlendirildiği otu-
rumda aynı zamanda katı atıkların geri dönüşümün-
de kullanılan yenilikçi yöntemler de ele alınmıştır. 
Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Jeoter-
mal Kaynaklı Belediyeler Birliği, El Halil ve Beytül-
lahim Valilikleri Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmetler 
Konseyi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
ve Filistin Hidroloji Grubu temsilcileri, oturumda pa-
nelist olarak yer almıştır.

Çevre Komitesi’nin tematik oturumlarının ardından 
yapılan genel değerlendirme ile program sonlandı-
rılmıştır. Her iki komitenin idari toplantılarında alınan 
tavsiye kararları, UCLG-MEWA’nın Temmuz ayında 
Amman’da gerçekleştirilecek Kongresi’nde görüşü-
lerek karara bağlanacaktır.

7. Kültür Komitesi Çalışmaları
7.1. Kentsel Dirençlilik ve Kültürel Mirasın 
Korunması Çalıştayı

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin (DMK) 40. Otu-
rumu kapsamında, 10-17 Temmuz 2016 tarihleri ara-
sında, İstanbul Kongre Merkezi’nde, UCLG-MEWA ve 
OWHC (Dünya Miras Kentler Teşkilatı) bir ortak yan 
etkinlik düzenlemiştir. 13 Temmuz’da yapılan “Kent-
sel Dirençlilik ve Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı 
yan etkinlikte, çeşitli ülkelerden panelistler sunum-
lar yapmıştır. OWHC Genel Sekreter Yardımcısı Lee 
Minaidis’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel 
formatındaki etkinlikte, sunumlara geçilmeden önce 
dönemin UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Ley-

la Şen UCLG-MEWA hakkında katılımcıları bilgilen-
dirmiştir.

OWHC Genel Sekreteri Denis Ricard, UNESCO Dün-
ya Miras Komitesi Direktörü Temsilcisi Michael Tur-
ner, OWHC Bölge Direktörü Matthias Ripp, Tarihi 
Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, Doç. Dr. 
Pelin Pınar Özden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok birer ko-
nuşma yapmıştır. UNESCO WHC 40. Oturumuna ak-
redite olan katılımcılara açık olan ve yoğun ilgi gören 
etkinliğin son bölümünde panelistler, katılımcılardan 
gelen soruları yanıtlamışlardır.

7.2. Kültür Komitesi II. İdari Toplantısı

UCLG-MEWA Kültür Komitesi II. Toplantısı 28 Mart 
2017 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’n-
de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Komite Başkanı 
olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Komite Eş 
Başkanları olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Seferihisar Belediyesi ve komite üyeleri ola-
rak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, 
Pendik Belediyesi ve Dünya Yerel Yönetim ve De-
mokrasi Akademisi Vakfı (WALD) katılmıştır.

Toplantının açılışında Komitenin 2013-2016 faaliyet 
raporu dönemin Seferihisar Belediye Başkanı ve UC-
LG-MEWA Kültür Komitesi Eş Başkanı M. Tunç Soyer 
tarafından sunulmuştur. 

Komite Başkanlığı için adaylığını açıklayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin adaylık teklifi Komite üye-
leri tarafından değerlendirilmiş ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi oy birliği ile UCLG-MEWA 2017-2019 
Kültür Komitesi Yeni Dönem Başkanı olarak seçil-
miştir.
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UCLG-MEWA Kültür Komitesi 2017-2019 Taslak Fa-
aliyet Programı ise Kültür Komitesi’nin Yeni Dönem 
Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tem-
silen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire 
Başkanı Abdurrahman Şen tarafından üyelere su-
nulmuştur. Faaliyet raporu, üyelerin görüşleri alına-
rak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelik hareketlerinin görüşülmesi sonrası UC-
LG-MEWA Kültür Komitesi’ne üyelik talebinde bu-
lunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 
üyeliği oy birliği ile kabul edildi. Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi’nin üyeliği ile birlikte UC-
LG-MEWA Kültür Komitesi’nin üye sayısı 17’ye yük-
selmiştir. 

Bir sonraki Kültür Komitesi Toplantısı’nın Kasım 
2017’de İBB ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti-
rilmesine karar verilmiştir. 

Komite İdari Toplantısı’nın ardından UCLG Kültür 
Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual; UCLG Kültür 
Komitesi’nin faaliyetleri ve ortaklıkları, Kültür İçin 
Gündem 21 kapsamındaki taahhütler ve öğrenme 
programları”, küresel panelin gerçekleştirdiği küresel 
karşılaştırmalı değerlendirme 2015, kültür ödülleri ve 
10-13 Mayıs 2017’de Kore-Jeju’da gerçekleştirilen 
İkinci UCLG Kültür Zirvesi başlıklarını içeren bir de-
ğerlendirme sunumu yapmıştır.

7.3. UCLG-MEWA Kültür Komitesi Üçüncü 
Toplantısı

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Üçüncü Toplantısı ve 
Orta Doğu ve Kültür Söyleşisi 27 Kasım 2017 tarihinde 
UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanı, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Orta Doğu ve Kültür Söyleşisi’nin hemen ardından 
gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kültür Komitesi Üçün-
cü Toplantısı UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Genel 
Sekreter Duman konuşmasında; Kültürün, kültürel 
mirastan kültürel ve yaratıcı endüstrilere ve kültürel 
turizme kadar uzanan çeşitlilikleri ile sürdürülebilir 
kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 
için hem birleştirici hem de tamamlayıcı bir unsur 
olduğunu ifade etmiştir.

Açılış konuşmasının hemen ardından UCLG-MEWA 
Kültür Komitesi 2016-2017 Faaliyet Raporu 
UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanı adına İBB 
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen tarafından 
sunulmuştur.

UCLG-MEWA Kültür Komitesi 2017-2018 Taslak Fa-
aliyet Programı ise UCLG-MEWA Kültür Komitesi Eş 
Başkanı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ta-
rafından üyelere sunulduktan sonra, üyelerin görüş-
leri alınarak 2017-2018 Faaliyet Programı oy birliği ile 
kabul edilmiştir.

Toplantıda UCLG-MEWA Kültür Komitesi’ne üye ol-
mak isteyen Acıgöl Belediyesi (Türkiye), Bakhoun 
Belediyesi (Lübnan), Beit El Faqs Belediyesi (Lüb-
nan), Bikaasefrine Belediyesi (Lübnan), Btormaz 
Belediyesi (Lübnan), Dannieh Belediyeler Birliği 
(Lübnan), Mrah El Sfireh Belediyesi (Lübnan), Ordu 
Büyükşehir Belediyesi (Türkiye), Uçhisar Belediyesi 
(Türkiye), Urla Belediyesi (Türkiye), Ürgüp Belediye-
si (Türkiye), Zahleh Belediyeler Birliği (Lübnan)’nin 
UCLG-MEWA Kültür Komitesi’ne üyeliği oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Böylece UCLG-MEWA Kültür Komi-
tesi üye sayısı 29’a yükselmiştir.

Toplantıda komite yönetiminin güçlendirilmesiyle ilgi-
li olarak; UCLG-MEWA Kültür Komitesi faaliyetlerinin 
ilk elden takibinin yapılması, üyeler arası işbirliğinin ve 
iletişimin sürdürülmesi için İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde bir 
sekretarya oluşturulduğu bildirilmiştir. 

UCLG-MEWA Kültür Komitesi üyeliğine oy birliği ile 
kabul edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi, IV. Kültür 
Komitesi Toplantısı’na ev sahipliği yapmak istediğini 
beyan etmiş; teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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7.4. İkinci UCLG Kültür Zirvesi

Kültür ve sürdürülebilirlik hakkında programların 
etkin bir şekilde uygulanmasında kararlı olan yerel 
yönetimler ve diğer paydaşlar açısından küresel dü-
zeydeki ana buluşma noktası olan İkinci UCLG Kültür 
Zirvesi, yaklaşık 60 ülkedeki yerel yönetim, sivil top-
lum kuruluşu ve üniversiteden 500 kişinin katılımıyla 
10-13 Mayıs tarihleri arasında “Sürdürülebilir Şehirler-
de Kültür için Taahhütler ve Eylemleri” temasıyla Kore 
Cumhuriyeti’nin Jeju eyaletinde gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen oturumlarda konuşmacılar, genel olarak 
kültürel politikalar alanında şehirlerde sürdürülebilir 
kalkınma için kültürel hakların önemini vurgulamış-
tır. UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanlığı görevini 
devralan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen 
İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen de bir 
konuşma yapmıştır. 

İkinci UCLG Kültür Zirvesi, yerel sürdürülebilir kalkın-
mada kültürel unsurların entegrasyonu konusunda 
farkındalık kazanılmasını ve deneyimlerin paylaşıl-
masını sağlamış ve bu fikir alışverişi ortamı, gerek 
genel ve paralel oturumlara gerekse de katılımcılar, 
konuşmacılar ve ortaklar arasında kurulan karşılıklı 
etkileşime yansımıştır. Jeju›daki toplantı ayrıca ulus-
lararası ağlar, kültürel aktörler, yerel ve bölgesel yö-
netimler, ulusal birlikler ve akademisyenlerin öncülük 
ettiği destek kampanyaları ve yardım etkinliklerinin 
devam edilmesi konusunda görüş alışverişi için eşsiz 
bir fırsat olmuştur. 

İkinci UCLG Kültür Zirvesi sonucunda yeni inisiyatif-
ler ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, yeni ortaklıkların 
yanında uluslararası organizasyonlar ve ağları, kent-
ler ve yerel yönetimleri ve ayrıca hükümetler arası 
kurumları içeren yeni iş birlikleri kurulmuştur. 

7.5. Üçüncü UCLG Kültür Zirvesi

UCLG Kültür Komitesi tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Kültür Zirvesi, 3-5 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Arjantin’in Buenos Aires kentinde gerçek-
leştirilmiştir. 2015 yılında İspanya’nın Bilbao kentin-
de, 2017’de ise Güney Kore’nin Jeju kentinde ger-
çekleştirilen Kültür Zirvesi bu yıl; “Şehirler, kültürün 
sürdürülebilir kalkınmadaki rolü konusundaki eylem-
lere öncülük ediyor” sloganı ile öne çıktı. Düzenlenen 
programa UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman ve Genel Koordinatör Salim Korkmaz katıl-
mıştır. 

Programda bir araya gelen katılımcılar; UCLG kon-
seylerinin ev sahipliği yaptığı oturumlarda, Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde kültür konu-
sunu değerlendirdiler. Yapılan bu değerlendirmenin 
çıkış noktası; sürdürülebilir şehirlerin inşasında 
kültürün ve kültürel değerlerin artan önemi olmuş-
tur. Bu doğrultuda, yerel düzeyde kültür ve sürdü-
rülebilirlik politikalarının ve programlarının etkili 
bir şekilde uygulanması amacıyla kentler arasında 
deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, programın 
hedeflerinden biri olmuştur. Düzenlenen genel ve 
tematik oturumlar ile atölye çalışmalarının yanı sıra 
yapılan proje sunumları, yerel kalkınma için kültürel 
politikalar üzerinde faaliyet gösteren ağları bir ara-
ya getirerek daha güçlü bir sinerji oluşturulmasına 
zemin hazırlamıştır.

 Kültürel faaliyetlerin; bireylerin kendilerini güçlen-
dirmesi, dünyaya anlam kazandırması, birbirleriyle 
diyalog kurarak toplumsal ilişkilerini kuvvetlendir-
mesi ve bu sayede toplumsal barışın tesisi için uy-
gun ortamın oluşturulması gibi pek çok etkisinin 
olduğu, katılımcılar tarafından vurgulanan ortak 
hususlar olmuştur. Bunun yanı sıra sanat ve kültürel 
miras ile kültür ve çevre üzerine yapılan paylaşımlar, 
kültürün çarpan etkisi oluşturduğu konulara yönelik 
bir farkındalık oluşturmuştur. 

3. UCLG Kültür Zirvesi, farklı seslerin politika tartış-
malarına dâhil edilmesi ve insan haklarına tam say-
gı temelli kültürel politikaların tasarlanmasının yanı 
sıra, cinsiyet eşitliğine duyarlı, kapsayıcı ve barışçıl 
toplumların tesisi için bir platform oluşturdu. Genç-
lerin, kadınların ve tüm dezavantajlı grupların karar 
alma mekanizmalarına dâhil edilmesi, kamu kurum-
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ları ve diğer tüm paydaşlar arasındaki işbirliğine 
dayanan kültürel yönetişim ve yaratıcılık için uygun 
modellerin tasarlanması konuları da yine program 
kapsamında öne çıkan başlıklar arasında yerini al-
mıştır. 

Kültür Zirvesi, birçok ilden belediye başkanının yanı 
sıra dünyanın dört bir yanından yerel yönetim birliği 
ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine ev sahipliği 
yaptı. Bu yıl ilk kez UCLG Yönetim Kurulu Toplan-
tısı ile birlikte düzenlenen Zirve, BM üyesi ülkelere 
ve uluslararası toplumdaki diğer temsilcilere 2030 
Gündemi, Yeni Kentsel Gündem ve İklim Değişikliği 
ile Mücadele Gündemi’nde kültüre verilen önemi pe-
kiştirme çağrısında bulunmuştur. 

İddialı ancak uygulanabilir hedeflere ulaşmak için 
gerekli olan dönüşüm, bir uyum ve değişim aracı 
olarak kültür ile sağlanabilecektir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kültürel haklar, sosyal dönüşüm, gençlik ve 
bağımsız kültür başta olmak üzere birçok konuya ev 
sahipliği yapan Buenos Aires, Zirve’ye katılan kent-
lere ve kent aktörlerine, eşsiz bir deneyim sunmuş-
tur. Zirve, toplumsal bellek, haklar, çeşitlilik, eşitlik ve 
inovasyon ile entegre şekilde ilerleyen kültürel po-
litikaların, gelecek nesillere sağlayabileceği sınırsız 
olanaklara tanıklık etmiştir. 

7.6. Expo Heritage İstanbul 2019 Fuarı ve 
Konferansı 

HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve Mü-
zecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 11-13 Nisan 
2019 tarihleri arasında Tg Expo organizatörlüğünde 
ve Cultural Heritage Platforms ile KOSGEB işbirliğin-
de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Etkinlik;  tarih ve 
sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek 

yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuru-
luşlar ile sektörle ilgili tedarikçileri bir araya getirme-
yi hedeflemiştir. 15 ayrı ülkeden katılımcının olduğu 
etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi gibi UCLG-MEWA üyeleri de 
yer almıştır. UCLG-MEWA Kültür Komitesi tarafından 
takip edilen program, Heritage projeleri yaratıcısı ve 
yöneticisi Osman Murat Akan’ın açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. Akabinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Ba-
raçlı başta olmak üzere, T.C Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri de 
yerel ve bölgesel deneyimlerini aktaran açılış konuş-
malarını yapmışlardır.

Etkinliğin ikinci gününde öne çıkan paneller arasın-
da, “Türk Dünyası Kültürel Mirası Paneli”, “ICOMOS 
Türkiye Paneli” ve “Müze Yöneticileri Paneli” yer al-
mıştır. Bu oturumlarda özellikle yeni keşfedilen eser-
lerin bilgisi paylaşılmıştır ve sürdürülebilir müzecilik 
çalışmalarının hem yerel yönetimler için hem de tüm 
bölge için önemine dikkat çekilmiştir.

Etkinliğin son günü ise T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı oturumu ile başlamıştır. Koruma çalış-
malarının, değişen kültürel miras ve koleksiyon 
algısı ile bu doğrultuda gerçekleşen restorasyon-
lara dair bilgiler aktarılmıştır. “Somut Olmayan 
Kültürel Miras”ın da konuşulduğu toplantıda UC-
LG-MEWA üyelerinden Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yönettiği ve Kocaeli Üniversitesi’nin kat-
kı sunduğu “Kocaeli İli Kültürel Miras Çalışmaları 
Paneli” gerçekleşmiştir. Toplamda 23 oturumdan 
oluşan konferansta fuar ve atölyeler de yapılmış-
tır. 2018 yılında gerçekleşen Expo Heritage’ın te-
matik başlıklarından biri BM 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi’nde Kültürel ve Doğal Miras 
olmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden, 
“sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları”nı konu 
alan Hedef 11’in alt hedefleri arasında da kültürel 
mirasın korunması yer almaktadır. Bu kapsamda 
dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması 
ve gözetilmesi çabalarının artırılması alt hedefi 
doğrultusunda yerel yönetimlere de büyük bir rol 
düşmektedir. Etkinliğin de bu manada farkındalık 
artırması amaçlanmaktadır. Toplantının bir sonraki 
adımını ise Heritage Turquoise ve Heritage Middle 
East etkinleri oluşturacaktır. Heritage Middle East 
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etkinliğinde, UCLG-MEWA’nın da ortaklardan biri 
olması beklenmektedir. 

7.7. Kültürel Mirasın Korunmasında Farkındalık 
Yaratma Semineri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen “Kültürel Mirasın Korunma-
sında Farkındalık Yaratma Semineri”, 9-10 Mayıs 2019 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin Fındıklı 
Yerleşkesi’nde düzenlenen seminerin oturumlarına, 
akademisyenlerden öğrencilere, sivil toplum kuruluş-
larından yerel yönetim temsilcilerine, sanatçılardan 
zanaatkârlara kadar birçok farklı kesimden kişi katıl-
mıştır. UCLG-MEWA Kültür Komitesi ve Turizm Komi-
tesi de program kapsamında yerini almıştır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tari-
hi Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen semi-
ner, üniversitenin kurucusu ve Osmanlı İmparator-
luğu’nun ilk modern müzecisi olan Osman Hamdi 
Bey’in zamanından bu yana süregelen tarihin korun-
ması ve yaşatılması, bu sayede kültürel mirasa ve-
rilen değerin sürdürülebilir kılınması için toplumsal 
farkındalık yaratılmasını hedeflemiştir. Programın 
ilk günü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Handan İnci’nin açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. Akabinde düzenlenen oturumlarda, kül-
tür varlıklarının tanıtımının önemi, taşınabilir kültür 
varlıklarının restorasyonları ve bu konudaki temel 
yaklaşımlar, kültürel mirasın korunmasının hukuki 
boyutu ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıl-
masının önemi ele alınmıştır.

İkinci gün gerçekleştirilen oturumlarda kültürel miras 
konusu, STK’lar ve yerel yönetimler perspektifinden 
değerlendirilmiştir. Yerel, ulusal ve küresel olarak mü-

zelerdeki tanıtım elemanları hakkında genel durum 
aktarılmıştır. Ardından, İstanbul’daki Yenikapı Kazısı 
sonrasında 8.500 yıl öncesine dayanan eserlerden 
ve bunların sergilenmesinden bahsedilerek, bölgenin 
önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
Diğer bir oturumda, kültürel mirasın korunmasında 
sivil toplum kuruluşlarının önemi ve katkısı konuşul-
muştur. Bahse konu oturumda, Türkiye Anıt Çevre Tu-
rizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Başkanı Dr. M. 
Sinan Genim ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sümer 
Atasoy ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Ta-
nıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kent Araştırmaları Koordinatörü 
M. Alp Arısoy tarafından yerelde yürütülen projeler ve 
çalışmalar aktarılmıştır. Böylece, sürdürülebilir kültür 
çalışmaları kapsamında gerek sivil mimari gerekse 
kültür, çevre ve gastronomi alanlarında STK’lar tara-
fından yerelde yürütülen çalışmalar, disiplinler arası 
etkileşime de ışık tutmuştur.

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanı İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kültür A.Ş. tara-
fından, somut olmayan kültürel mirasa yönelik be-
lediye tarafından yürütülen araştırma ve belgeleme 
faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirilmiştir. 
Kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesiyle 
ilgili gerçekleştirilen oturumların ve yapılan değer-
lendirmelerin ardından seminer sonlandırılmıştır.

8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Çalışmaları
8.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi İdari 
Toplantıları

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
İkinci Toplantısı, 10 Ocak 2017 tarihinde UCLG-MEWA 
Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, 
dönemin Şişli Belediye Başkanı, UCLG-MEWA Ombu-
dsmanı ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Eş-Başkanı Hayri İnönü başkanlık etmiştir.

Toplantıda; komite üyeleri, projeler ve savunuculuk 
yapma konularında ortak hareket etme kararı alınmış-
tır. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Komite Avrupa 
Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın yaygınlaş-
tırılması, İstanbul Sözleşmesi’nin yerelleştirilmesi ve 
eşitlik birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi gibi ko-
nularda faaliyet gösterme kararı alınmıştır. 
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Komitenin bir sonraki toplantısı ise 12 Mayıs 2017 
tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçek-
leştirilmiştir. Komitenin idari işlerinin görüşüldüğü 
oturumda ilk olarak 10 Ocak 2017 tarihinde UC-
LG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen 
toplantının raporu sunulmuştur. Bu anlamda komi-
tenin hazırladığı projeler ve savunuculuk faaliyetleri 
de üyelerle bir kez daha paylaşılmıştır. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği alanında Komite’nin üyesi olan yerel 
yönetimlerin yaptığı iyi uygulama örneklerinin sunu-
mu yapılmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in yerelleştirilmesini 
içeren UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko-
mitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleşti-
rilmesi Taahhüdü tüm üyelerle paylaşılmış, görüşül-
müş ve kabul edilmiştir.

Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen top-
lantının öğleden sonraki kısmı Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi başlığı altında Şişli Beledi-
yesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçek-
leşmiştir. Toplantı UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman, UCLG-MEWA Ombudsmanı, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı ve Şişli Belediye 
Başkanı Hayri İnönü ve UCLG-MEWA Dönem Başka-
nı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Toplantıya 
ayrıca Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye’nin 
birçok belediyesinden temsilciler ile İstanbul’daki ka-
dın belediye meclis üyeleri katılmıştır.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadın 
ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” hedefinin yerel-
leştirilmesi amacıyla hazırlanan Taahhütname, Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde im-
zaya açılmıştır. Ardından Urla Belediye Başkanı Sibel 
Uyar Taahhütname’ye imzasını atmıştır.

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi 
Taahhüdü aşağıdaki gibidir:

12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Şişli’de bir araya ge-
len Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Üyesi Belediyeler olarak;

2015 Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Millet-
ler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin 
imzası ile kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri arasında yer alan: “Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız 
Çocuklarının Güçlendirilmesi” Beşinci Hedefinin 
(SKH5) yerelleştirilmesini görev addederek;

Kadın ve kız çocuklarının dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-
lerle ayırım gözetilmeksizin belediye hizmetlerinden 
eşit yararlanmaları ve yönetim ve karar alma meka-
nizmalarında eşit temsil hakkının sağlanması için;

• Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı 
imzalamayı ve uygulamaya koymayı;

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini hayata geçirmek için 
belediye bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın ve Aile Mü-
dürlüğü, Kadın Çalışmaları Daire Başkanlığı, Beledi-
ye Meclisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 
gibi benzeri kurumsal ve kalıcı mekanizmalar oluş-
turmayı,

• İzleme Komitesi’ne ilgili bilgiyi periyodik olarak 
paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

8.2. UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı & Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Giri-
şimcilik Paneli 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda UC-
LG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 
de üyesi olan Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen programın ilk gününde, UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Toplantısı ve UCLG-MEWA Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 4. toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 
hemen ardından gerçekleştirilen UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 4. Toplantı-
sı’nda komite eş başkanı Şişli Belediyesi ve komi-
te üyeleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 
Karesi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Zeytinburnu 
Belediyesi ve Beytüllahim Belediyesi tarafından, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde iyi uygulama 
örnekleri sunulmuştur. 
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Toplantıda komiteye üyelik talebinde bulunan Aim 
El Timeh Belediyesi (Lübnan); Assoum Belediye-
si (Lübnan); Beitunia Belediyesi (Filistin); Dannieh 
Belediyeler Birliği (Lübnan); Gebze Belediyesi (Tür-
kiye); Haref Syad Belediyesi (Lübnan); Saida Bele-
diyesi (Lübnan) ve Urla Belediyesi’nin üyelikleri oy 
birliği ile kabul edilmiştir. Komitenin idari toplantı-
sında aynı zamanda, kendilerinden gelen talep son-
rasında Lübnan’dan Saida Belediyesi komiteye eş 
başkan olarak seçilmiştir. Programın ikinci gününde 
gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eksenin-
de Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli” UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mo-
hamed Saadie ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Ka-
ra’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Konuşmasın-
da tüm belediyeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü’nü imzalamaya davet 
eden UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, aynı 
zamanda sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi şehir-
ler oluşturma yolunda da yerel yönetimlere açık bir 
çağrıda bulunmuştur. 

Panelde kalkınma ve eşitliğin yerelden başladığını 
vurgulayan dönemin Karesi Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz, belediye hizmetlerinin ‘katılımcılık’ esasıyla 
yapılması gerektiğini ve Karesi Belediyesi olarak ka-
dını ve çocuğu merkeze alan tüm proje ve çalışma-
ların destekçisi olduklarını ifade etmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Karesi Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekre-
teri Emilia Saiz ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman’ın öncülüğünde “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” imzalanmıştır. 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer 
alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve 
Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” 
konulu beşinci hedefin (SKH 5) yerelleştirilmesi bağ-
lamında imzalanan Taahhüt, aynı zamanda küresel 
ölçekte bir çağrıya da işaret etmiştir.

UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz 
panel kapsamında gerçekleştirdiği ana tema konuş-
masında UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko-
mitesi tarafından imzaya açılan taahhüdün eşitlik için 
büyük bir adım olduğunu ifade etmiştir. Eşitlik poli-
tikaları için farklılıkların dahil edildiği yeni modellerin 
geliştirilmesi, sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin güç-
lendirilmesi ve sorunların çözümüne tüm taraflarının 
dahil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Emilia Saiz; 
eşitliğin temelde; farklı ihtiyaçların gözetilmesi yolu 
ile, benimsenecek ortak politikaların hep birlikte ha-
yata geçirilmesi ile sağlanacağını belirtmiştir.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık’, 
‘Kadın İstihdamı & Girişimcilik’ ve ‘Fark Yaratanlar’ 
olmak üzere üç oturumdan oluşan Panelde, Ousen-
se Belediyesi, Schwabisch Hall Belediyesi, Bangla-
deş İstanbul Başkonsolosluğu, Arap Kentler Teşkilatı 
(ATO), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan (UNFPA) 
temsilciler tarafından yapılan sunumların ardından 
program sona ermiştir.

9. Turizm Komitesi Çalışmaları
9.1. Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir Turizm 
Toplantısı

MEWA Bölgesi’nden toplamda 120’ye yakın belediye 
başkanı ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya geti-
ren UCLG-MEWA Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir 
Turizm Toplantısı 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde Ko-
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mite Başkanı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahip-
liğinde gerçekleşmiştir.

Toplantı, “MEWA Bölgesi’nde Kalkınma için Sür-
dürülebilir Turizm”, “Sürdürülebilir Kültür Turizmi”, 
“Sosyal İçermenin Bir Aracı Olarak Turizm” ve “Sür-
dürülebilir Kent Turizmi” olmak üzere dört oturumun 
ardından UCLG-MEWA Turizm Komitesi’nin idari ka-
rarlarının alındığı ve komite başkanlığının devredildi-
ği oturumla sona ermiştir. 

Toplantının açılış konuşmacılarından olan UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman toplan-
tının yapılış amacının “Sürdürülebilir turizmin ge-
lişmesi için neler yapılabilir?” sorusuna dayandığını 
ifade ederek bu konuda yerel yönetimlere önemli 
görevler düştüğünü vurgulamıştır. 

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG- MEWA 
Turizm Komitesi Eş Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Baş-
kanı Mohamed Saadie ise düzenlenen toplantının 
2015 yılında sosyal problemlerin çözümüne yönelik 
konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemli bir 
araç olacağına dikkat çekmiştir. 

Açılış oturumunun son konuşmacısı olan dönemin 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG- MEWA 
Turizm Komitesi Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Tahir 
Akyürek ise Turizm Komitesi’nin misyon ve vizyonu 
ile ilgili genel bilgiler vererek turizmin dünya barışına 
ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağ-
ladığını belirtmiştir. 

Toplantının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve kal-
kınma için sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının ele 
alındığı birinci oturumunda Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO) Küresel Etik Değerler Dün-
ya Komitesi Üyesi Günnur Diker, Sürdürülebilir Turiz-
min sağlanması için yerel yönetimler tarafından be-
nimsenmesi gereken beş ilkeden bahsetmiştir. Aynı 
oturum içerisinde marka şehir kavramının tanımı ya-
pılarak MEWA Bölgesi’nde marka sayılan şehirlerin 
turizm projeleri ve iyi uygulamaları paylaşılmıştır. 

Komitenin idari ve teknik işlerinin değerlendirildiği 
UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı’nın gerçek-
leştirildiği oturumda, komitenin 2017-2018 yılı taslak 
faaliyet programı oy birliğiyle kabul edildi. Yeni üye-
lik talepleri ile birlikte üye sayısının toplamda 26’ya 
çıktığı komitenin başkanlığı Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nden Eyyübiye Belediyesi’ne devredilmiştir. 

Bir sonraki komite toplantısının Eyyübiye-Şanlıur-
fa’da gerçekleştirileceği; toplantı tarihinin ve teması-
nın yeni Başkan tarafından yazılı olarak tüm üyelere 
duyurulacağı bildirilmiştir. 

İdari oturumunun ardından UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman, Dannieh Belediyeler Birliği 
Başkanı, UCLG MEWA Turizm Komitesi Eş Başkanı ve 
UCLG MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ve Konya 
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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ab-
dülmelik Ötegen’in kapanış konuşmalarını gerçekleş-
tirmiştir. Dinlenme ve gezmenin de bir hak olduğu-
nun unutulmaması gerektiği ve UCLG-MEWA Turizm 
Komitesi aracılığıyla ekonomik kalkınmanım turizm 
ile desteklenmesi konusunda tek ses olunabileceği 
vurgulanarak toplantı programına son verilmiştir.

9.2. I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Sürdürülebilir turizm anlayışının önemini ortaya koy-
mak, bu konuda yaşanan sorunları tespit etmek ve 
çözümler üretmek amacıyla 23-25 Kasım 2017’de ise 
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipli-
ğinde düzenlenen “I. Uluslararası Sürdürülebilir Tu-
rizm Kongresi” Türkiye, Madagaskar, Filipinler, Pakis-
tan, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Moritanya olmak üzere 9 ülkeden yaklaşık 150 kişinin 
katılımı ile “sürdürülebilir turizm” kavramını uluslara-
rası boyuta taşınmıştır.

UCLG-MEWA Turizm Komitesi 2017-2018 Faaliyet 
Programı’nda yer alan “Kastamonu Üniversitesi 
ev sahipliğinde 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde ger-
çekleştirilecek I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm 
Kongresi’ne bildiri sunmak veya aktif katılım göster-
mek adına UCLG-MEWA Turizm Komitesi üyelerini 
mobilize etmek” maddesine istinaden, I. Sürdürü-
lebilir Turizm Kongresi’nin hazırlık sürecine destek 
vermiş ve kongreye aktif olarak katılmıştır.

Kongrenin amaçları ve UCLG-MEWA Turizm Komitesi 
2017-2018 Faaliyet Programı’nın ilgili maddesi gereği 
kongre kapsamında 23 Kasım 2017’de Kastamonu 
Üniversitesi & UCLG-MEWA işbirliğinde “Yerel Yöne-
timler ve Sürdürülebilir Turizm Paneli” düzenlenmiştir. 

Panelde UCLG-MEWA Üyelerinden Ürgüp Belediye 
Başkanı Fahri YILDIZ Kültür Turizmi alanında; dö-
nemin Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Gastrono-
mi Turizmi alanında ve Güzelyurt Belediye Başkanı 
Mahmut Özçınar Kent Turizmi alanında turizmin 
yereldeki yansımalarını örnek uygulama olarak sun-
muşlardır. 

Panel sonrası kongre programı boyunca eş zamanlı 
olarak düzenlenen 6 ana temada toplam 24 bilimsel 
oturum gerçekleştirilmiştir.

9.3. UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel 
Kalkınma Forumu

“Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi” temasıyla 
13-14 Mart 2018 tarihinde UCLG-MEWA Turizm Ko-
mitesi Başkanı Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm 
ve Yerel Kalkınma Forumu, toplamda 12 ülkeden 
250’den fazla yerel yönetim temsilcisini bir araya 
getirmiştir. 

Kentin sahip olduğu dinamiklerin canlandırılması 
yoluyla yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlana-
bilmektedir. Bu doğrultuda, özellikle markalaşma, 
sürdürülebilir turizm ve akıllı destinasyon yaklaşımı 
ile artan turizm olanaklarının değerlendirildiği prog-
ram, yereldeki ve dolayısıyla ülkedeki sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmaya sağlanacak katkılar üzerinde 
katılımcılara farklı bir bakış açısı sunmuştur. 

Kentlerde sürdürülebilir yerel kalkınmanın inşa edil-
mesi ve buna yönelik elverişli ortamın sağlanması, 
bir şehrin ekonomik anlamda dirençli kılınmasıyla 
yakından ilişkilidir. Sürdürülebilir turizm uygulama-
larının bir kentin ekonomik kırılganlıklarının azaltıl-
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masında önemli role sahip olmasından hareketle 
UCLG-MEWA, “sürdürülebilir turizm ve dirençli eko-
nomi” temasıyla söz konusu etkinliği gerçekleştir-
miştir. Forumda, başta gastronomi turizmi alanında 
olmak üzere, yerel ekonomik kalkınma için ulusal 
turizm stratejileri geliştirmenin önemi tartışılmıştır. 
Ayrıca, “kent turizmi ve akıllı destinasyonlar” otu-
rumunda, şehirlerin ekonomik dirençliliğinin arttı-
rılmasını bir ön şartı olarak, şehir içi ve şehirlerarası 
doğru ve entegre ulaşım modları geliştirilmesinin 
gereği vurgulanmıştır. 

Forum; kent turizmi, doğa turizmi ve eko turizm ko-
nuları aracılığıyla yerel yönetimler tarafından yürü-
tülmekte olan turizm faaliyetlerinin iklim değişikliği 
üzerindeki etkilerinin tartışılmasını ve çevre dostu 
bir turizm anlayışının benimsenmesi için yerelde iz-
lenmesi gereken politikaların katılımcılarla paylaşıl-
masını sağlamıştır. 

9.4. UCLG-MEWA ve Gastronomi Turizmi Derneği 
Buluşması

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boz-
tepe ve beraberindeki heyet 15 Mart 2019 tarihinde 
UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etmiştir. 
Aralarında Dernek Başkan Yardımcısı Koraltan Say-
gın, Dernek Genel Sekreteri Levent Eren, Dernek 
CEO’su Yiğit Feke, Dernek Genel Koordinatörü Ali 
Ciner ve Where Dergi Temsilcisi Dilek Koç’un da yer 
aldığı heyet, UCLG-MEWA Kültür Komitesi ve UC-
LG-MEWA Turizm Komitesi özelinde teşkilatın işle-
yişi ve faaliyetleri hakkında bilgi almıştır.

Yerel yönetimler kanalıyla yerel ürünlerin teşvik edil-
mesi ve bu sayede kentlerin marka değerine katkı 
sağlanması konusu, yapılan görüşmenin odak nok-
tasıydı. Bu kapsamda yerel yönetimlerin, sosyal so-
rumluluk bilinci ile bulundukları kentte sürdürülebilir 
kültür ve turizm konusunda artı değer sağlayacak bir 
çalışma yürütmeleri gerektiği, üzerinde fikir birliği 
kurulan konulardan biri olmuştur. Bu konuya ilişkin 
bir başlangıç mahiyetinde, UCLG-MEWA ve Gastro-
nomi Turizmi Derneği tarafından, sürdürülebilir gast-
ronomi konusunda ortak bir çalışmanın yürütülmesi, 
yine görüşülen başlıklar arasında yerini almıştır.

Uzun vadede kentlerin yerel düzeyde yapılacak ça-
lışmalarla “Super Brands” marka ölçümleme kriterle-
rine uygun hale gelerek, küresel düzeyde geçerli bir 
güç elde etmesi ve bu sayede Türk Mutfağı’nın po-
tansiyelinin ortaya çıkarılarak Türkiye’nin dünya ça-
pında daha görünür duruma getirilmesi amaçlanıyor.

E. BASIN-YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER
Bu kapsamda, dönem içinde (19 Nisan 2016- 09 
Temmuz 2019) gerçekleştirilen çalışmalar ve faali-
yetler; 

• Medya kuruluşları aracılığıyla UCLG Dünya Teşkilatı 
ve UCLG-MEWA tanıtılmıştır;

• UCLG-MEWA faaliyetleri hakkında üye yerel yö-
netimlere ve henüz üye olmayan yerel yönetimlere 
kapsamlı bilgi sunulmuştur;

• İlgili basın-yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin des-
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teklenmesi amacıyla basın setleri, broşürler, el kitapla-
rı, PowerPoint sunumları, CD’ler ve benzeri bilgilendi-
rici malzemelerin hazırlanmasına başlanmıştır.

1. Web Sitesi
UCLG-MEWA web sitesi (www.uclg-mewa.org) ye-
nilenmiştir. İçerik ve format açısından zenginleşti-
rilen yeni web sitesi, UCLG-MEWA’nın resmi dilleri 
olan İngilizce, Türkçe ve Arapça’da yayın yapmak-
tadır. 

UCLG-MEWA web sitesi kapsamında raporlama dö-
neminde gerçekleştirilen faaliyetler: 

• Web sitesindeki bilgiler, içerik ve kapsam açısından 
sürekli olarak geliştirilmiş ve ilgili duyurular ve ha-
berler düzenli olarak güncellenmiştir.

• UCLG-MEWA üyelerinin önerileri doğrultusunda, 
taleplerini karşılamak amacıyla web sitesinin formatı 
ve içeriğinde yapılan gerekli düzenlemeler ve deği-
şiklikler, kesintisiz olarak devam etmiştir.

• UCLG-MEWA, Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği (TDBB) arasındaki işbirliği neticesin-
de, karşılıklı web sitelerinde logoların paylaşılması 
ve link verilmesi sağlanmıştır.

Bunlarla birlikte UCLG-MEWA’nın aylık elektronik bülteni 
olan UCLG-MEWA E-BULLETIN, yerel yönetim alanında 
çalışan kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya başlanmıştır.

2. Yayınlar
Raporlama dönemi içerisinde (19 Nisan 2016 – 09 
Temmuz 2019) UCLG-MEWA yayınları kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdakiler yer almaktadır:

2.1. UCLG-MEWA Newsletter

UCLG-MEWA’nın resmi dilleri olan Arapça, İngilizce 
ve Türkçe de yayımlanmaktadır. Yerel yönetimler ile 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı şehirlerin-
den haberler ve makaleler içermektedir. Raporlama 
dönemi içerisinde Newsletter dergisinin sayılarının 
basımı ve dağıtımı tamamlanmıştır. 24. sayısının ha-
zırlıkları devam etmektedir. 

2.2. UCLG-MEWA Tanıtım Kataloğu

Hem UCLG’nin hem de UCLG-MEWA’nın yapısı, ko-
miteleri, çalışma grupları, işbirliği faaliyetleri, diğer 
faaliyet ve yayınları hakkında bilgiler içeren bir ki-
tapçıktır. 

2.3. UCLG’nin Kültür için Gündem 21 Kitapçığı

Vatandaşlık, kültür ve sürdürülebilir kalkınma arasın-
daki birbirine bağımlı ilişkiyi vurgulamak; erişilebilir 
ve ölçülebilir eylemler ve taahhütlere dayalı ulusla-
rarası bir çerçeve sunmak; Gündem 21’i (2004) daha 
etkili hale getirerek tamamlamak; vatandaşlar için 
politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında 
yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek; 
2015 Sonrası Kalkınma Gündemindeki kültürün asıl 
rolünün tanımına ve önemine katkı sağlamak için 
basılan kitapçıktır.

2.4. UCLG Stratejik Öncelikler 2010-2016

Küresel bağlamda barışçıl sürdürülebilirliği mümkün 
kılmayı ve kapsadığı bölgelerde milyarlarca bireyi 
harekete geçirip yönetişime ve politika geliştirmeye 
katılımlarını sağlamayı savunan yayındır. 

2.5. Kent Konseyleri

Bu kitapta kent konseylerinin oluşumu, mevcut du-
rumu, işleyişi, kimlerin kent konseylerine katılabile-
ceği, katılımcıların görevleri, kent konseylerine ilişkin 
ortaya çıkan sorunların neler olduğu üzerinde durul-
maktadır. Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne ve çalışma 
ilkelerine yer verilerek, asli organları anlatılmaktadır. 
Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in evrensel olarak kabul et-
tiği BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM Ka-
dına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine 
Dair Sözleşme, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
ve BM Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme’ye de yer 
verilmiştir.

2.6. Metropolitan Yönetişim

Yerel Demokrasi ve Desentralizasyon Küresel Göz-
lemevi (GOLD) tarafından hazırlanan raporlarda yer 
alan büyükşehirler ile ilgili bölümleri içermektedir.
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2.7. Gold IV Yönetici Özeti

Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon IV. Küresel Ra-
poru (GOLD IV) raporu yönetici özetinin Türkçe ve 
Arapça çevirileri tamamlanarak, UCLG-MEWA’nın 
resmi çalışma dilleri olan Arapça, İngilizce ve Türkçe 
basım işlemleri tamamlanmıştır.

2.8. UCLG-MEWA Faaliyet Raporu (2013-2016)

Tahran ve Gaziantep’te, sırasıyla 10 Nisan 2013 ve 
19 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen UC-
LG-MEWA Kongresi arasındaki dönemi kapsamak-
tadır. Bu dönem içerisinde gerçekleştirilen üyelik 
tabanını yaygınlaştırılması; UCLG Dünya Teşkilatı ve 
üyelerimizle ile ilişkilerin geliştirilmesi; diğer ulusla-
rarası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
faaliyetleri kapsamaktadır.

2.9. Göç Raporları

Orta Doğu’dan Kente Göç Eden Zorunlu Göçmenlere 
Yönelik Sosyal İçerme Politikaları Lübnan ve Türkiye 
Raporları: UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, ül-
kelerini terk edip komşu ülkelerden birine yerleşmele-
ri için zorlanan Suriyelilerin sosyal içerme noktasında-
ki ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmektedir. 
Bu raporlar, Suriyeli sığınmacı akını yönetiminde Lüb-
nan ve Türkiye belediyelerinin, insani ve göç yönetimi 
aktörleri olarak oynadıkları rolü incelemektedir. Bu 
çalışma, ayrıca üye kentlerin bazı model uygulamala-
rından da bahsetmektedir. UCLG-MEWA; bu rapor ile 
göç yönetim aktörleri olarak belediyelerin tanınmala-
rına ve insani yardım yönetişim sistematiğine eşit or-
tak olarak dahil edilmeleri gereğine dair temel bilgi ve 
argümanı sağlamaktadır.

2.10. UCLG-MEWA Anatüzüğü

Teşkilatımızın 10 Nisan 2016’da Gaziantep’te gerçek-
leştirilen kongresinde yapılan değişiklikler T.C İçişleri 
Bakanlığı’na onaylatılmış ve üyelerin istifadesine su-
nulmuştur.

2.11. Yeni Kentsel Gündem ve Bogota Taahhüdü

Yeni Kentsel Gündem, 2016 yılında Kito, Ekvator’da 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdü-
rülebilir Kentleşme Konferansı’nın (Habitat III) en 

önemli çıktısıdır. Yeni Kentsel Gündem’in uygulan-
ması için bir kılavuz niteliği taşıyan Bogota Taahhü-
dü ile birlikte bu yayın çalışma dillerimiz olan Türk-
çe ve Arapçaya kazandırılarak, Türkçe, İngilizce ve 
Arapça olarak basımı gerçekleştirilmiştir.

2.12. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel 
Yönetimler Tarafından Bilinmesi Gerekenler

BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin yerelleştirilmesi UCLG Dünya Teşkilatı-
mızın ve UCLG-MEWA olarak bizim gündemimizde 
yer alan temel maddelerden biridir. Bu kapsamda 
UCLG tarafından hazırlanan bu referans yayını böl-
gemizdeki yerelleştirme hareketinin bir parçası ola-
rak görerek çalışma dillerimizden olan Türkçe ve 
Arapça dillerine tercüme edilmiştir. Dönem içerisin-
de yayının üç dilde basımı gerçekleştirilmiştir.

2.13. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-
2030

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030, 2015 
tarihinde, Japonya’nın Sendai kentinde düzenlenen 
Üçüncü BM Dünya Konferansı’nda kabul edilmiştir. 
Dönem içerisinde gündemimizde olan daha dirençli 
kentler oluşturma yolunda bölgemize referans ola-
cak yayında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirip 
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde basımı gerçek-
leştirilmiştir.

2.14. UCLG-MEWA Sponsorluk Dosyası

Dönem içerisinde karşılıklı kazanım esasına dayalı ola-
rak UCLG-MEWA ile farklı kurumlar arasında ilişkileri 
geliştirmek ve etkinlikler temelinde partner kurumla-
ra UCLG-MEWA ile yapılacak ortaklıkların avantajları-
nın anlatıldığı çalışma geliştirilmiştir. Türkçe, İngilizce 
ve Arapça dillerinde basımı gerçekleştirilmiştir.

2.15- UCLG-MEWA 2018-2020 Stratejik Planı

28 Mayıs 2018 tarihinde, Karesi Balıkesir’de ger-
çekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nda ka-
bul edilen 2020’ye kadar UCLG-MEWA’nın küresel 
gündemler üzerinde temellendirdiği öncelikleri ve 
bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladığı hedefle-
ri içeren yayın dönem içerisinde Türkçe, İngilizce ve 
Arapça dillerinde basımı gerçekleştirilmiştir.
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3. Kapasite Geliştirme Eğitimleri 
Çerçevesinde Yapılan Faaliyetler
Raporlama dönemi içerisinde (19 Nisan 2016 – 09 
Temmuz 2019) UCLG-MEWA Kapasite Geliştirme 
Eğitimleri Çerçevesinde Yapılan Faaliyetler aşağıda-
kiler yer almaktadır

3.1. Kurum İçi Bilgilendirme Toplantısı: 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, New 
York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 25-27 
Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Zirvesi’n-
de 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Binyıl Kal-
kınma Hedefleri temellinde şekillenen yeni hedefler, 
açlığı, yoksulluğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, su 
ve sanitasyona erişememe gibi birçok kalkınma so-
rununa daha geniş bir perspektiften bakmayı sağ-
lamıştır. Bu manada raporlama dönemi içerisinde 
kurum çalışanlarına konuyla ilgili olarak bilgilendir-
meler yapılmıştır.

3.2. Nabız Atölyesi

Nabız Atölyesi tarafından, UCLG-MEWA ekibine kişi-
sel gelişim ve iş ortamındaki stres ile nasıl mücadele 
edilmesi gerektiği hakkında 29 Ağustos 2016 tari-
hinde bir eğitim düzenlenmiştir. 

Düzenlenen eğitim Nabız Atölyesi, İlişkiler ve Birey-
sel Dönüşüm Danışmanı Yücel Congur tarafından 
verilmiştir. “Kendi Hayatının Ustası Ol” adıyla düzen-
lenen karma eğitim programı kapsamında bireye 
özgü uygun yaklaşımlarla ihtiyaç duyulan çözümlere 
ulaşma yolları ele alınmıştır. İş hayatındaki sorunları 
tespit etmek ve hayat beklentilerine göre sorunlara 
cevap verme yöntemini bireylerde oluşturmak üzeri-
ne kurulan eğitim sonrasında UCLG-MEWA çalışan-
larına sertifika verilmiştir.

3.3. İdari ve Mali İşler Sorumlularına Yönelik AB 
Prosedürleri Eğitimi

UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreterliği tarafından 
düzenlenen “İdari ve Mali İşler Sorumlularına Yönelik 
AB Prosedürleri Eğitimi”, 09-10 Şubat 2017 tarihleri 
arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleş-
tirilmiştir. Eğitime UCLG-MEWA’dan dönemin İdari 
ve Mali İşler Koordinatörü Metin Özdemir ve döne-
min Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatörü 
Salim Korkmaz katılmıştır. 

İki gün süren eğitim; UCLG Genel Sekreter Yardım-
cısı Emilia Saiz’in, UCLG ve Avrupa Komisyonu ara-
sındaki stratejik ortaklık konulu hitabı ile başlamıştır. 
Saiz’in ardından Avrupa Komisyonu temsilcisi Silvio 
Lazzari, Avrupa Komisyonu’nun yerel yönetimler 
politikalarından bahsetmiştir. Eğitimin birinci günü 
UCLG Sekretaryasından Mariola Szek’in UCLG’nin 
idari ve mali işler prosedürleri hakkındaki sunumuyla 
tamamlanmıştır.

İkinci günde ise; Avrupa Komisyonu’nun bağımsız 
danışmanları tarafından Avrupa Komisyonu’nun ida-
ri ve mali prosedürleri ile ilgili detaylı bilgi sunulmuş-
tur. İki günlük eğitim, katılımcılar ile danışmanlar ara-
sındaki interaktif oturumun ardından sona ermiştir.

3.4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğiticilerin 
Eğitimi Programı

UCLG Genel Merkezinde, Genel Sekreterlik tara-
fından, bölge teşkilatları ve diğer ilgili kurumların 
temsilcilerine Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
(SKH) yerelleştirilmesi üzerine 25-26 Mayıs 2017 ta-
rihlerinde, bir eğitici eğitimi verilmiştir. Düzenlenen 
etkinlikte, UCLG-MEWA’yı temsilen Uluslararası İliş-
kiler Koordinatörlüğü’nden Emine Gökçe Yanık ka-
tılmıştır. Etkinlik kapsamında yapılan oturumlarda, 
hazırlanan eğitim kiti ve Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’ni yerel düzeyde etkin kılmada izlenebilecek 
yollar tartışılmıştır. Söz konusu eğitim, 7 Temmuz 
2017 tarihinde ise, UCLG-MEWA Genel Merkezi’nde 
UCLG-MEWA ekibine yönelik olarak gerçekleştiril-
miştir. UCLG Dünya Sekretaryası desteğiyle yapılan 
etkinlikte, katılımcıların SKH’lerin yerelleştirilmesi 
noktasında farkındalıklarının arttırılması yoluyla iler-
leyen dönemlerde yapılacak yeni eğitimler için ge-
rekli teorik altyapının oluşturulması amaçlanmıştır.

3.5. UCLG-MEWA Kırklareli Üniversitesi’nde 

Kırklareli Üniversitesi‘nin Küresel Siyaset Kulübü 
tarafından başlatılan konferans serisinin ilki, UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın katı-
lımı ile 18 Aralık 2018 tarihinde üniversitenin Kaya-
lık Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin 
öğrenci kulüplerinin yanı sıra akademisyenlerin de 
katılımı ile gerçekleşen konferans, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni akademinin de gündemine 
taşımıştır.
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Konferans’ta ilk olarak UCLG-MEWA Genel Koor-
dinatörü Salim Korkmaz’ın katılımcılarla paylaştığı 
bilgiler, 2030 Gündemi’nin arka planına ilişkin genel 
bir çerçeve çizmiştir. Bu bağlamda ilk olarak kalkın-
ma kavramının tarihsel bir anlatımını gerçekleştiren 
Genel Koordinatör Korkmaz, Habitat Süreci ve Yeni 
Kentsel Gündem hakkında da ayrıntılı bilgilendirme-
de bulunmuştur.

Konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, 2030’a kadar tüm dün-
yanın gündeminde kalacak olan küresel hedeflerin 
ana odak noktasının üç ana eksen üzerinde şekillen-
diğini vurgulamıştır. Bu eksenleri; iklim değişikliği ile 
mücadele, aşırı yoksulluğu sona erdirme ve eşitsizlik 
ve adaletsizlik ile mücadele olarak ifade eden Ge-
nel Sekreter Duman sözlerinde, üniversitelerin de 
bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir rolünün 
olduğu vurgulamıştır. Özellikle 2000-2015 sürecini 
kapsayan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin belirlenme 
sürecinden farklı olarak, ilk kez doğrudan yerel yö-
netimlere ilişkin bir hedefin küresel gündeme dahil 
edilmesini simgeleyen Hedef 11’in, UCLG-MEWA’nın 
Dünya Teşkilatı olan UCLG’nin önemli bir başarı-
sı olduğunu belirten Genel Sekreter Duman, diğer 

yandan “Nitelikli Eğitim” vurgusu yapan Hedef 4’e 
de ayrıca dikkat çekmiştir. Küreselleşmenin üniver-
siteler üzerinde de değişimler meydana getirdiğine 
değinen Genel Sekreter Duman, üniversitelerin so-
rumluluk alanlarının ve organizasyon yapılarının da 
bu değişimlere yanıt verecek biçimde, küresel kal-
kınmaya uygun eğitim modüllerini içeren, öğrenci 
merkezli, girişimci ve yaratıcı insan kaynağına yö-
nelen yerler haline geldiği ifadelerinde bulunmuştur.

17 Hedef’ten meydana gelen 2030 Gündemi’nin içe-
risinde Hedef 4’ün diğer hedefler üzerinde çarpan 
etkisi en yüksek konu olduğunu sözlerine ekleyen 
Genel Sekreter Duman, küresel çapta sürdürülebi-
lir kalkınmanın temel basamak noktasını nitelikli bir 
eğitimin oluşturduğuna ve bu manada eğitim ku-
rumlarının her geçen gün daha da önemli hale gel-
diğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Genel Sekre-
ter Duman, eğitim kurumlarının işbirliği sahalarında 
daha fazla görünmeleri ve eğitimin her kademesin-
de yaşanan nicel artışın yanı sıra nitelik açısından da 
kesintisiz bir iyileşmenin sağlanmasının önemini de 
konferans kapanışında dile getirmiştir.

3.6. UCLG Learning Eğitimi

Faaliyetlerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH) temelinde sürdüren UCLG-MEWA, üyelerini 
bu gündem doğrultusunda daha iyi mobilize ede-
bilmek amacıyla kendi kurumsal kapasite gelişimine 
de dönem içerisinde devam etmiştir. Bu kapsamda; 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın öğrenme metodolojisi ve 
ilgili politikalarının geliştirilmesi ile uygulanmasından 
sorumlu birimi UCLG Learning temsilcisi Raphael 
Sedlitzky’nin kolaylaştırıcılığında 28 Şubat 2019 tari-
hinde düzenlenen eğitim programı ile UCLG-MEWA 
çalışanları, teşkilatın genel merkezindeki gelişmeler-
den istifade etmiştir. 

Eğitimde ilk olarak, UCLG’nin SKH’lerin yerelleştiril-
mesine yönelik belirlediği modüllerin içeriği ve kap-
samı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, “Farkındalık 
Oluşturma” temalı Modül 1 üzerine öğretici aktivi-
teler gerçekleştirilirken, “Hizalama” temalı Modül 2 
ve “Raporlama” temalı Modül 3 hakkında UCLG’nin 
genel stratejisi paylaşılmıştır. 

UCLG-MEWA, söz konusu metodolojilerden 1 ve 
2 numaralı modülleri, Temmuz 2018’de başlattığı 
“SKH’lerin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi” 
kapsamında uygulayarak, ilerleyen dönemde bu ça-
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lışmanın MEWA Bölgesi’ndeki diğer ülkelerde de yü-
rütülmesine ilişkin gündemini oluşturmuştur. 

4. UCLG-MEWA Yerel Yönetim 
Söyleşileri
Raporlama dönemi içerisinde (19 Nisan 2016 – 09 
Temmuz 2019) UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyle-
şileri çerçevesinde yapılan faaliyetler aşağıda yer 
almaktadır.

4.1. ‘Orta Doğu Kimin İçin Bataklık Olacak’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) 2014 
yılında başlatmış olduğu “UCLG-MEWA Yerel Yöne-
tim Söyleşileri” yeni dönemde “UCLG-MEWA Söy-
leşileri” adıyla yerel yönetim dostlarıyla buluşmaya 
devam etmiştir. 

Bu kapsamda ilk söyleşi; 18 Mayıs 2016 tarihinde, Sa-
karya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katılı-
mıyla gerçekleşmiştir. Sofuoğlu, “Orta Doğu Kimin 
için Bataklık Olacak?” başlıklı söyleşisiyle Orta Do-
ğu’da yaşanan son olayları değerlendirmiştir.

Prof. Dr. Sofuoğlu, söyleşisinde, Osmanlı’dan gü-
nümüze bölgedeki modernleşme hareketlerinden 
bahsetmiş, modernleşmeyi özellikle Doğu-Batı üze-
rinden değerlendirmiştir. Sofuoğlu, “Dönüşüyoruz 
ve dönüştükçe medeniyetimiz de kayboluyor. Kendi 
medeniyetimizin köklerine dönmemiz gerekir” de-
miştir. Bölgedeki çatışmalara nasıl çözüm buluna-
cağının da tartışıldığı söyleşide, Prof. Dr. Ebubekir 
Sofuoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-15 Nisan 
2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen İslam İşbirliği 
Teşkilatı 13. İslam Zirvesi’nin sonuçlarının da, teşkilat 
üyeleri arasında bir sorun çıkmaması halinde, bölge-
deki barışa hizmet edebileceğini söylemiştir.

4.2. Sürdürülebilir Kentleşme

UCLG-MEWA Genel Sekreterlik binasında gerçek-
leştirilen söyleşilerin ikincisi “sürdürülebilir kentleş-
menin kültürel boyutu” konusuna eğilmiştir. 

28 Şubat 2017 tarihindeki ilk söyleşinin kaynak kişisi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi ve ICO-
MOS Türkiye Direktörü Profesör Doktor İclal Sema 
Dinçer; sürdürülebilir kentleşmenin genel çerçevesi-
ni çizdikten sonra özellikle kültürel varlıkları koruma 
ve peyzaj ayağına değinmiştir.

4.3. Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

13 Nisan 2017’de gerçekleştirilen üçüncü söyleşi; 
Beşinci SKH Hedefi olan Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği’ne eğilmiştir. OXFAM Türkiye Ülke Direktörü 
Meryem Aslan’ın kaynak kişi olduğu söyleşiye yerel 
yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve kent 
konseylerinden çok sayıda temsilci katılmştır. Aslan, 
Birleşmiş Milletlerin uluslararası yönetişim mekaniz-
masının önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, 
Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile ilgili genel bir bilgi vermiştir. Bu hedef-
lerle birlikte devletlerin eşitsizlikleri bitirmek için 
sorumluluk aldıklarını ifade eden Aslan, toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramını katılımcılarla beraber ir-
deleyerek, kavramın yerelde ne kadar anlaşıldığı ve 
uygulamaya konulduğu üzerine eğilmiştir.
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4.4. ‘Orta Doğu ve Kültür’ 

Orta Doğu ve Kültür Söyleşisi 27 Kasım 2017 tari-
hinde UCLG-MEWA Kültür Komitesi 3. Toplantısı’nın 
hemen öncesinde UCLG-MEWA Kültür Komitesi 
Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı 
Abdurrahman Şen’in “Orta Doğu ve Kültür” temalı 
söyleşisi ile kültürün dünya üzerindeki önemi, MEWA 
Bölgesi’ndeki kültürel eğilimler ve kültürel mirasın 
korunması ile ilgili çok paydaşlı sorumluluk alanları 
değerlendirilmiştir.

4.5. Gastronomi Turizmi ve Marka Kentler 
Üzerine 

2018 yılının ilk söyleşi programı, Gastronomi Turizmi 
Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe’nin katılımı 
ile 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gastrono-
mi Turizmi ve Marka Kentler” başlığı altında düzen-
lenen program, kentlerin yemek kültürleri üzerinden 
marka değerlerinin güçlendirilmesini esas alan yak-
laşımlara ev sahipliği yapmıştır.

Konuşmasında hedeflerinin Türk ürünlerini ve Türk 
mutfağını ön plana çıkarmak olduğunu belirten Bozte-
pe, Türk mutfağının zenginliğini vurgulayarak, ülkele-
rin kendi değerlerinin dünya çapında daha fazla duyu-
rulması gerektiğini ve bu noktada belirli standartların 
geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir.

Kültürel mirasın korunması noktasını önemle vurgu-
layan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11 çerçevesinde 
gerçekleştirilen bahse konu program, katılımcıların 
kendi kentlerine ait marka değerlerini paylaşmaları-
nın ardından sona ermiştir.

4.6. Hedef 3 Ekseninde Yerel Yönetimler ve 
Sağlık

Sağlıklı bireyler vurgusunu yapan Hedef 3 ekseninde 
“Yerel Yönetimler ve Sağlık” konusu, İstanbul Sağlık 
Platformu Başkanı Ecz. Ali Murat Duman’ın katılımı 
ile 12 Nisan 2018 tarihinde masaya yatırılmıştır. Sağ-
lık Haftası kapsamında 5 Nisan 2018 tarihinde baş-
latılan Kızılay Kan Bağışı Kampanyası’nın ardından 
UCLG-MEWA, yerel yönetimlerde sağlık hizmetleri-
nin ele alındığı bahse konu söyleşi programı ile Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin sağlıklı yaşamların 
güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin des-
teklenmesi konusundaki çağrısına yerelde ses getir-
meyi hedeflemiştir.

Son dönemde sağlık sektöründe yaşanan reform-
ların önemine değinen Duman, aynı zamanda ge-
leneksel kamu yönetimi anlayışının geçirdiği reform 
sürecinin yerel yönetim ve sağlık ilişkisini ne yönde 
etkilediği, özellikle göç ile birlikte kentlerde artan 
nüfus sonucu sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerel yönetim-
ler tarafından uygulanabilirliği konusunda beledi-
yelerin ihtiyaç alanlarının ne olduğuna ilişkin olarak 
katılımcılar ile bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Duman, konuşmasında yerele doğru gidildikçe kal-
kınmanın ivme kazanacağını ve özellikle sağlık ala-
nında yerelleşmenin artması durumunda, bu alanda 
elde edilen verimin de artacağına vurgu yapmıştır. 
Aynı zamanda söyleşinin önemine değinen Duman, 
UCLG-MEWA’nın yerel yönetimlere farkındalık oluş-
turmak amacıyla bu çalışmalar yapmasının önemli 
olacağını belirtmiştir. Konuşmasının son bölümün-
de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 3.Hedefi 
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olan Sağlıklı Bireyler konusuna da değinen Duman, 
SKH’nin bölgede yaygınlaşmasında UCLG-MEWA’nın 
yaptığı çalışmaların önemli olduğunu vurgulamıştır.

4.7. Binalarda Enerji Verimliliği ve Tasarım 
Esasları 

2018 yılı UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri’nin 
üçüncüsü, 8 Mayıs 2018 tarihinde Prof. Dr. Ümit Do-
ğay Arınç’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Binalarda 
Enerji Verimliliği ve Tasarım Esasları konulu söyleşi 
programı; kamu sektörü ve özel sektörden pek çok 
temsilciyi bir araya getirmiştir.

“Erişilebilir ve Temiz Enerji” konulu Hedef 7 ve “Sür-
dürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu Hedef 11 
çerçevesinde düzenlenen söyleşi programında ko-
nuşan Prof.Dr. Arınç, binaların özellikle ısı korumalı 
yapılması halinde enerji tüketiminin azalacağını, ay-
rıca bina cephesindeki ideal pencere alanının cephe 
alanına oranının da enerji verimliliği üzerinde önemli 
bir etkisi olduğunu belirtmiştir.

Arınç, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7.si “Eri-
şilebilir ve Temiz Enerji” ve 11.si olan “Sürdürülebilir 
Şehir ve Yaşam Alanları“ üzerinden enerji verimli 
binalar aracılığıyla temiz enerji kaynaklarından fay-
dalanılacağı, açığa çıkan karbon salımlarının düşü-
rüleceği ve bu sayede sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanlarının oluşturulmasına katkı sağlanabileceğinin 
altını çizmiştir.

4.8. Metropollerde Yeşil Alan Sürdürülebilirliği

UCLG-MEWA’nın Sultanahmet’teki Genel Sekre-
terliği’nde 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlediği 
UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri’nin konuğu 

İstanbul Lale Vakfı  Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal 
olmuştur.

Metropollerde Yeşil Alan Yönetimi konulu söyleşide 
konuşan  Gülal, yeni dönemde MEWA bölgesi ül-
kelerinden Türkiye’de yapılacak olan Millet Bahçe-
leri Projesi’nin önemine değinedi. Projenin kültürel 
değerleri içerisinde barındırdığını ifade eden Gülal, 
“Sürdürülebilirlik konusu bu projenin omuzlarında-
dır” demiştir.

Lale Vakfı’nın 2013 yılından beri  her yıl kasım yayın-
da T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilerle  
gerçekleştirdiği lale soğanı dikimi etkinliğinden de 
bahseden Gülal;  her bir laleye öğrencilerin isimlerini 
vererek çevre konusunda aidiyet duygusu kazandır-
dıklarını ifade etmiştir.

Lalenin tarihi serüveni ve kültürümüz açışından taşı-
dığı öneme dikkat çeken Gülal konuşmasında ayrıca 
Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Matrakçı Na-
suh’un İstanbul minyatürü ile geçmişten günümüze 
ait kültürel kodları taşıdığını ve aynı gaye ile kültürel 
değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının gereklili-
ğini belirtmiştir.

Soru-cevap kısmının ardından söz alan UCLG Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, peyzaj alanında İstan-
bul’da yapılan çalışmaların önemine değinerek bu 
ve benzeri çalışmaların “Uzaktan Eğitim” yöntemi ile 
başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere farklı coğraf-
yalardaki yerel yönetimlerle paylaşılmasının faydalı 
olacağını vurgulamıştır.

Söyleşinin sonunda Genel Sekreter Duman günün 
anısına  İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsma-
il Gülal’a plaket takdim etmiştir. Fotoğraf çekiminin 
ardından söyleşi sona ermiştir.

4.9. Sürdürülebilirlik, Eğitim ve Vakıf İlişkisi

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında 
Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eği-
tim Vakfı Başkanı Dr. Kamalin Shaath, 23 Ekim 2018 
tarihinde İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik bi-
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nasında konuğumuz oldu. Kapsayıcı, eşitlikçi, nitelik-
li eğitimin güvence altına alınması ve herkes için ya-
şam boyu öğrenimin desteklenmesini konu edinen 
SKH 4 çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, Dr. 
Shaath, sürdürülebilirlik, eğitim ve vakıflar arasında-
ki doğrudan ilişkiye dair deneyimlerini paylaşmıştır.

“Sürdürülebilirliğin temeli eğitim, eğitimin temeli ise 
vakıflardır. Vakıflar olmazsa, iyi ve güçlü bir eğitim 
sisteminden söz edemeyiz. İyi ve güçlü bir eğitim 
sistemi olmazsa da, sürdürülebilir toplumlar inşa 
edemeyiz. Sürdürülebilirliğe ulaşmada önem arz 
eden eğitimi şekillendiren tüm çalışmaları da des-
tekleyen vakıflardır. Bu yüzden, tüm bunların teme-
linde yatan vakıflarımız güçlü olmalıdır.” diye sözle-
rine başlayan Dr. Shaath, konuşmasında ayrıca SKH 
4’ün, hedeflerin geri kalanını doğrudan etkileyen tek 
hedef olduğunu belirterek, eğitimin diğer 16 hedefin 
temelini oluşturduğunu da sözlerine eklemiştir. Dr. 
Shaath; eğitim olmadan yoksulluk, cehalet ve has-
talıkların ortadan kaldırılamayacağını vurgulamıştır. 
Açıklamasında ayrıca Gazze İslam Üniversitesi’nin 
Filistin’deki en güçlü üniversite olana kadarki süreci-
ne değinerek kuruluşu, İsrail işgalinde karşılaştıkları 
zorluklara değinmiştir. Geçmişten günümüze vakıf 
çeşitlerine de değinen Dr. Shaath, vakıfların finansal 
destekleri olmadan özel üniversitelerin var olamaya-
cağını da sözlerine eklemiştir.

Soru-cevap kısmından sonra söz alan UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, eğitimin önemine 
değinerek, vakıfların özellikle Türkiye’deki önemini 
belirtmiştir. Konuşmasında ayrıca, vakıf mülkiyetinin 
başkasına devri ve sonra ana sahibine geri dönme-
si anlamına gelen rotasyon sistemine değinmiştir. 
Genel Sekreter Duman, bölgedeki yerel yönetimler 
arasında deneyim paylaşımı ve bilgi yayma ama-
cıyla uzaktan eğitim sistemi konusunu gündeme 
getirerek benzer bir çalışmanın Gazze, Batı Şeria 
ve MEWA Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde uygulanabi-
leceğini ifade etmiştir. Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, 
Lübnan, Yemen ve Türkiye’den 45 katılımcı, kendi 
ülkelerindeki yerel yönetimlere deneyim/bilgi pay-
laşımı için teşkilatın sağlayacağı eğitimlerine davet 
edilmiştir.

Genel Sekreter Mehmet Duman, söyleşinin sonunda 
Dr. Kamelin Shaath’a plaket takdim ederken, söyleşi, 
katılımcılarla çekilen aile fotoğrafı ile son bulmuştur.

4.10. İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve 
Kalkınma

UCLG-MEWA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-
ri’ne yönelik farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik 
düzenlediği yerel yönetim söyleşileri dönem içerisin-
de devam etmiştir. Söyleşinin 2019, Mart ayı konuğu 
Prof.Dr. Talip Küçükcan olmuştur. 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Gün-
demi içinde bulunan eğitim konusu önemli bir yer 
teşkil etmektedir. “Nitelikli Eğitim”e odaklanan He-
def 4, diğer hedefler üzerinde en fazla çarpan et-
kisine sahip hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Yok-
sulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması, istihdamın artırılması, farklı dezavantajlı 
gruplar arasındaki eşitsizliklerin azaltılması gibi ko-
nuların her biri üzerinde eğitim konusunun olduk-
ça belirleyici olduğu görünmektedir. Yine Hedef 4 
özellikle, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” 
konusunu ele alan Hedef 8 üzerinde en çok belirleyi-
ci etkiye sahip hedef olarak dikkat çekmektedir. Bu 
doğrultuda özellikle bu iki hedefin sürdürülebilir kal-
kınma üzerindeki etkisi, 21 Mart 2019 tarihinde “Nite-
likli Eğitim ve Kalkınma” başlığı altında UCLG-MEWA 
Genel Sekreterliği’nde masaya yatırılmıştır. 

Özellikle sosyoloji alanındaki çalışmaları ile isminden 
söz ettiren Prof.Dr.Talip Küçükcan’ın söyleşi boyun-
ca sıklıkla eğitimin nitelikli kalkınmada üstlendiği rol 
üzerinde durmuştur. İnsan sermayesine yatırım ya-
pılmadıkça, sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmanın 
sağlam bir zemine oturmayacağını ifade eden Prof. 
Dr. Küçükcan, özellikle göç konusunun bu anlamda 
bir avantaja dönüştürülmesi gereği üzerinde dur-
muştur. Üniversitelerin ilk etapta, küresel gelişme-
lerin gereğini karşılayan, nitelikli insan yetiştirmeye 
odaklanması gerektiğine işaret eden Prof.Dr. Küçük-
can, bu niteliklerle donatılan bireylerin bu sayede iş 
gücüne katılım oranının daha yüksek olacağı ifade-
lerinde bulunmuştur.
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