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Dear Readers,

We greet you with the first issue of our MEWA Agora magazine, 
as we continue with the mission of being a source of informa-
tion for local governments, bringing global agendas to the local, 
and making the voice of the local heard on global platforms. The 
UCLG-MEWA Newsletter, which has been the voice of local gov-
ernments with 33 issues since 2013, will now meet with you as 
MEWA Agora with a new identity and content.

Agora, which means square, public space, and meeting place, 
are city centers that entered the history of the Middle East and 
West Asia, which is the geography we live in, as a common el-
ement in 4th century BC and later took the name of forum in 
the Roman period. With MEWA Agora, we want to create a plat-
form where our members and stakeholders, as well as academ-
ics, experts, and all city dwellers, will relate to themselves and, 
moreover, express themselves. Our magazine, which started its 
publication life with the motto of “Regional Focus on Urbanism”, 
aims to create a lively public space and a modern agora where 
all concerned come together on the common ground of the city, 
and with a regional perspective, where they share their perspec-
tives and experiences. With the infinity symbol in our logo, we 
emphasize the limitlessness of both knowledge and the need for 
knowledge. 

The first issue of our magazine has intense content for you. In the 
In Action, we present a section of UCLG-MEWA’s activities. From 
Barcelona to Kocaeli, from Amman to Ankara, you can get infor-
mation about all the events we are involved in. Our Focus File is 
“Cities and Peace.” The worrisome developments in Ukraine have 
required us to focus on city diplomacy and peace. In our editorial, 
we discussed the new steps that can be taken locally for peace-
building and conflict prevention. Tarik Kupusović, who was the 
Mayor of Sarajevo from 1994 to 1995, contributed to this section 
with his valuable article. We wanted to present the current situ-
ation in Ukraine from a local perspective with our interview with 
Oleksandr Slobozhan, Executive Director of the Association of 
Ukrainian Cities. Accordingly, you can read the best practice ar-
ticle in our Focus section, where we present the activities carried 
out by the UCLG World Organization for peacebuilding.

In our Urban Columns, we presented a wide range of important 
articles on the lost cultural heritage of Istanbul; local efforts for 
climate change; the history of women’s suffrage; the transfor-
mation in energy, and the problem of homelessness in cities. In 
the City Overview, we will introduce you to Mersin, one of the 
leading cities in the Eastern Mediterranean. Finally, as a Book 
Review, we discussed the book Ottoman City, which includes the 
unpublished works of Turgut Cansever, one of the most impor-
tant names in architecture and urbanism of the last period.

Enjoy!

Değerli Okurlarımız,

Yerel yönetimler için bilgi kaynağı olma, küresel gündemleri 
yerele taşıyıp yerelin sesini küresel platformlarda duyurma mis-
yonuyla devam ettiğimiz yolda, sizleri MEWA Agora dergimizin 
ilk sayısıyla selamlıyoruz. 2013’ten bu yana 33 sayıyla yerel yö-
netimlerin sesi olan UCLG-MEWA Newsletter artık yeni bir kim-
lik ve içerikle MEWA Agora olarak sizlerle buluşacak.

Agora; meydan, kamusal alan, toplanma yeri anlamlarına gelen 
ve yaşadığımız coğrafya olan Orta Doğu ve Batı Asya’nın tari-
hine ortak bir unsur olarak milattan önce dördüncü yüzyılda 
girmiş, daha sonraları Roma döneminde ise forum adını almış 
şehir merkezlerini ifade ediyor. Bizler, MEWA Agora ile üyeleri-
mizin, paydaşlarımızın, akademisyenlerin, uzmanların ve tüm 
şehir sakinlerinin kendilerinden bir şeyler bulacakları ve dahası 
kendilerini ifade edecekleri bir platform oluşturmak istiyoruz. 
“Şehirciliğe Bölgesel Bakış” mottosuyla yayın hayatına başlayan 
dergimiz, şehir ortak paydasında ve bölgesel bir perspektifle 
tüm ilgililerin bir araya gelip, perspektiflerini ve deneyimlerini 
paylaştığı canlı bir kamusal alan ve modern bir agora oluştur-
mayı amaçlıyor. Logomuzda yer alan sonsuzluk simgesiyle de 
hem bilginin hem de bilgiye olan ihtiyacın sınırsızlığını vurgu-
luyoruz.

Dergimizin ilk sayısında yoğun bir içerikle sizlerin karşısındayız. 
Faaliyetler bölümünde UCLG-MEWA’nın faaliyetlerinden bir ke-
sit sunuyoruz. Barcelona’dan Kocaeli’ye, Amman’dan Ankara’ya 
kadar, dahil olduğumuz tüm etkinlikler hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. Odak dosyamız “Kentler ve Barış.” Ukrayna’da yaşa-
nan endişe verici gelişmeler odağımıza kent diplomasisini ve 
barışı almamızı gerektirdi. Başyazımızda barış inşası ve çatışma 
önleme için yerelde atılabilecek yeni adımları ele aldık. Ukray-
na Şehirler Birliği İcra Direktörü Oleksandr Slobozhan gerçek-
leştirdiğimiz röportajla Ukrayna’daki mevcut durumu yerel ve 
yerinden bir perspektifle sizlere sunmak istedik. 1994-95 döne-
minde Saraybosna Belediye Başkanlığı’nı yürüten Tarık Kupu-
sović, değerli yazısıyla bu bölüme katkı sundu. Bu doğrultuda 
UCLG Dünya Teşkilatı’nın barış inşası için yürüttüğü çalışmaları 
sunduğumuz iyi uygulama yazısını da Odak bölümümüzde 
okuyabillirsiniz.  

Kent Köşeleri bölümümüzde İstanbul’un kayıp kültürel mira-
sından iklim değişikliği için yerel çabalara, kadınların seçme 
ve seçilme hakkı kazanmasının tarihinden enerjide dönüşüme 
ve kentlerdeki evsizlik sorununa dair geniş yelpazede önem-
li makaleleri istifadenize sunduk. Şehir Tanıtımı bölümünde 
ise Doğu Akdeniz’in önde gelen şehirlerinden Mersin’i sizler-
le buluşturacağız. Son olarak ise Kitap İncelemesi olarak, son 
dönemin mimarlık ve şehircilik adına en önemli isimlerinden 
olan Turgut Cansever’in, yayınlanmamış eserlerinin yer aldığı 
Osmanlı Şehri kitabını ele aldık.

Keyifli Okumalar!
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UCLG-MEWA Retreat was held in Kocaeli with 
the support of Kocaeli Metropolitan Munici-
pality on 15-16 February 2022, with the mot-

to of “Revitalizing the Regional Synergy.”

The hybrid meeting, which hosted a wide range of par-
ticipants ranging from member local governments 
to representatives of international organizations, en-
gaged in productive mutual learning and discussion. 

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı, “Bölgesel Si-
nerjiyi Yeniden Canlandırmak” mottosuyla 
15-16 Şubat 2022 tarihlerinde Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli’de ger-
çekleştirildi.

Hibrit olarak gerçekleştirilen ve üye yerel yönetim-
lerden uluslararası kuruluşların temsilcilerine kadar 
geniş bir yelpazede katılımcıya ev sahipliği yapan 

2022 UCLG-MEWA
İSTİŞARESİ’NİN ARDINDAN
AFTER THE UCLG-MEWA RETREAT ‘22

Faal�yetler   I    In Act�on
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The functioning and activities of UCLG-MEWA, Sustain-
able Development Agenda, and the Voluntary Local Re-
view (VLR) studies were also discussed.

On the first day of the meeting, the participants ex-
changed ideas concerning the 2022 activities and gen-
eral situation of UCLG-MEWA in the Closed Presidential 
Session moderated by Mehmet Duman, Secretary Gen-
eral. Following the session, Mehmet Duman, Secretary 
General, Assoc. Prof. Dr. Tahir Büyükakın, Mayor of Ko-
caeli, and Mohamed Saadie, UCLG-MEWA President, 
delivered their opening speech. Emilia Saiz, UCLG Sec-
retary General, Uğur İbrahim Altay, UCLG Co-President 
and Mayor of Konya, and İlsur Metshin, UCLG President 
and Mayor of Kazan, delivered their opening speeches 
virtually, emphasizing the regional and global impor-
tance of UCLG-MEWA.

The second day of the UCLG-MEWA Retreat contin-
ued with thematic sessions where the Sustainable 
Development Goals (SDGs), leading cities of VLR, 
and new initiatives in the region were discussed.

Dr. Shipra Narang Suri, Chief of Urban Practices Branch 
at UN-HABITAT, started with the remarks on the central 
theme “how sustainable development will gain mo-
mentum and was followed by the first session of the day, 
“Leading Cities of Local Reporting in the MEWA Region.”  

Hüseyin Keskin, Mayor of Sultanbeyli, Hasan Kılca, May-
or of Karatay, and Burkay Köknar, Environmental Engi-
neer from İzmir Metropolitan Municipality, explained in 
detail the Voluntary Local Review preparation and re-
porting processes of their municipalities under the mod-

toplantı; UCLG-MEWA’nın işleyişinin ve faaliyetleri-
nin, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin, Gönüllü 
Yerel Değerlendirme (VLR) çalışmalarının ele alındığı, 
verimli bir karşılıklı öğrenme ve tartışma ortamı oluş-
turdu.

Toplantının ilk gününde Genel Sekreter Mehmet Du-
man’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Başkanlık 
Özel Oturumu’nda katılımcılar, UCLG-MEWA’nın 2022 
faaliyetleri ve genel durumu hakkında fikir alışve-
rişinde bulundu. Oturumu takiben Genel Sekreter 
Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve UCLG-MEWA Başkanı 
Mohamed Saadie fiziki olarak açılış konuşmalarını 
yaparken;  UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, UCLG Eş 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve UCLG Başkanı ve Kazan Belediye 
Başkanı İlsur Metshin açılış konuşmalarını çevrim içi 
gerçekleştirerek UCLG-MEWA’nın bölgesel ve küresel 
önemine vurgu yaptı.

İstişare Toplantısının ikinci günü Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA), VLR’ın öncü kentleri ve 
bölgedeki yeni girişimlerin tartışıldığı tematik 
oturumlarla devam etti.

BM Habitat Kentsel Uygulamalar Şube Müdürü Dr. 
Shipra Narang Suri’nin sürdürülebilir kalkınmanın 
nasıl ivme kazanacağına yönelik ana tema konuşması 
ile başlayan toplantı, günün ilk oturumu olan “MEWA 
Bölgesi’nde Yerel Raporlamanın Öncü Kentleri” otu-
rumuyla devam etti. UNDP Türkiye Programlardan 
Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in 



eration of Seher Alacaci Arıner, Assistant Resident Rep-
resentative responsible for the UNDP Program in Turkey.

The second session was themed ‘VLR initiatives in the 
region.’ Akram Khraisat, Director of Greater Amman 
Municipality Urban Observatory, Çise Kan, Advisor to 
the Mayor of Fatih, and Reham Jammal, Director of In-
ternational Projects and Programs Unit of Greater Irbid 
Municipality, talked about the SDG alignments and VLR 
studies carried out in their municipalities.

In the last session of the day and at the Retreat ‘22, the 
representatives from UN-HABITAT, CEMR, UNDP Turki-
ye, UNDP IICPSD, INGEV, Metropolis, UCLG Eurasia, and 
OECD discussed the importance of partnerships and 
collaborations in the localization of SDGs.

“MIGRATION AND DISPLACEMENT 
IN THE CONTEXTS OF CRISIS” PEER 
LEARNING PROGRAM

The peer learning program titled “Migration and 
Displacement in the Contexts of Crisis: What are Lo-
cal and Regional Governments (LRGs) doing to save 
and protect lives?” was held online on April 11-13.

The event was organized by the GFMD Mayors Mecha-
nism, which is carried by UCLG, the Mayors Migration 
Council (MMC), and the UN International Organization 
for Migration. The meetings, with many participants 
from different parts of the world, were carried out with 
the support of the UCLG Working Group for Territorial 
Prevention and Management of Crises, the Mediter-
ranean City-to-City Migration Project (MC2CM), the 
Global Alliance for Urban Crises, the Global Task Force 
on Migration (GTFM), and the National Association of 
Welcoming Cities and Territories (ANVITA).

The event was organized to highlight the approaches 
of local and regional governments in times of crisis, to 
share practices and crisis period experiences from differ-
ent regions, and to contribute to the International Mi-
gration Review Forum (IMRF), which is held every four 
years at the Headquarters of the UN on May 17-20. The 
event proceeded with two different concepts. On the 
one hand, LRG representatives from different parts of 
the world shared their experiences of crisis and migra-
tion. 

GREEN REFUGEES TRAINING FOR 
CHILDREN HELD IN ISTANBUL

An interactive training workshop on climate aware-
ness was held for Syrian Refugee children and Turk-
ish children at a middle school in Istanbul.

moderatörlüğünde, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hü-
seyin Keskin, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Çevre Mühendisi 
Burkay Köknar, belediyelerinin Gönüllü Yerel Değer-
lendirme hazırlama ve raporlama süreçlerini detaylı 
olarak anlattılar.

Bölgedeki yeni VLR girişimlerinin anlatıldığı ikinci 
oturumda ise Amman Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Gözlemevi Direktörü Akram Khraisat, Fatih Belediyesi 
Başkan Danışmanı Çise Kan ve İrbid Büyükşehir Bele-
diyesi Uluslararası Projeler ve Programlar Birimi Direk-
törü Reham Jammal, belediyelerinde yürütülen SKA 
hizalama ve VLR geliştirme çalışmalarından bahsetti.

Günün ve İstişare toplantısının son oturumunda ise 
BM Habitat, CEMR, UNDP Türkiye, UNDP IICPSD, IN-
GEV, Metropolis, UCLG Avrasya ve OECD’den temsil-
ciler SKA’ların yerelleştirilmesinde ortaklıkların ve iş 
birliklerinin önemini ele aldılar.

“KRİZ BAĞLAMINDA GÖÇ VE 
YERİNDEN EDİLME”KARŞILIKLI 
ÖĞRENME PROGRAMI

“Kriz Bağlamında Göç ve Yerinden Edilme: Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Hayat Kurtarmak ve Korumak 
için Ne Yapıyor?” başlıklı karşılıklı öğrenme prog-
ramı 11-13 Nisan tarihleri arasında çevrim içi ola-
rak gerçekleştirildi.

Etkinlik, UCLG, Belediye Başkanları Göç Konseyi 
(MMC) ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu’nun (IOM) 
yürütmekte olduğu Belediye Başkanları Mekanizma-
sı (GFMD Mayors Mechanism) tarafından düzenlen-
di. Dünyanın farklı bölgelerinden birçok katılımcıyla 
gerçekleştirilen toplantı serisi, UCLG Bölgesel Krizle-
rin Önlenmesi ve Yönetimi Çalışma Grubu,  Akdeniz 
Şehirden Şehre Göç Projesi (MC2CM), Kentsel Krizler 
için Küresel İttifak (Global Alliance for Urban Crises), 
Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) ve Ulusal Konuksever 
Şehirler ve Bölgeler Birliği’nin (ANVITA) destekleriyle 
yürütüldü.

Kriz döneminde yerel ve bölgesel yönetimlerin yakla-
şımlarını öne çıkarmak, farklı bölgelerden uygulama-
ları ve kriz dönemi deneyimlerini paylaşmak ve 17-20 
Mayıs BM New York Genel Merkezi’nde 4 yılda bir dü-
zenlenen Uluslararası Göç Değerlendirme Forumu’na 
(IMRF) katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkin-
lik 3 gün sürdü. İki farklı konseptle ilerleyen oturumda 
bir yandan dünyanın farklı bölgelerinden belediyeler 
kriz ve göç deneyimlerini paylaşırken bir yandan oluş-
turulan simülasyonlarla göç olgusu göçmen ve yerel 
yönetim perspektifi ile ele alındı.

6 FAALİYETLER    IN ACTION 



SURİYELİ MÜLTECİ 
ÇOCUKLAR VE TÜRK 
ÇOCUKLAR İÇİN 
İKLİM FARKINDALIĞI 
OLUŞTURMAYI 
AMAÇLAYAN İNTERAKTİF 
EĞİTİM, İSTANBUL’UN 
SULTANBEYLİ İLÇESİNDEKİ 
BİR ORTAOKULDA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AN INTERACTIVE 
TRAINING WORKSHOP 
ON CLIMATE AWARENESS 
WAS HELD FOR SYRIAN 
REFUGEE CHILDREN AND 
TURKISH CHILDREN AT 
A MIDDLE SCHOOL IN 
ISTANBUL.

The event, sponsored by the Glob-
al Covenant of Mayors for Climate 
and Energy (GCoM) and facilitated 
by the UCLG-MEWA, the Refugees 
Association, aimed to bring to-
gether Turkish and Syrian students. 
And to raise climate awareness and 
assist in the integration of Syrian 
children. The Turkish and Syrian 
refugee students enrolled at the 
school were shown basic and vital 
concepts of climate change and its 
implications. The students partici-
pated in various playful activities, 
including sculpturing, clay mode-
ling, and drawing. 

Chaden Diyab, who works as 
an expert with a French-based 
non-profit organization, ‘Associa-
tion Dialogue’ for green education, 
delivered the training, which con-
tained topics on recycling and glob-
al warming.

ÇOCUKLAR İÇİN 
‘GREEN REFUGEES’ 
EĞİTİMİ İSTANBUL’DA 
DÜZENLENDİ

Suriyeli mülteci çocuklar ve 
Türk çocuklar için iklim farkın-
dalığı oluşturmayı amaçlayan 
interaktif eğitim, İstanbul’un 
Sultanbeyli ilçesindeki bir orta-
okulda gerçekleştirildi.

İklim ve Enerji için Belediye 
Başkanları Küresel Sözleşmesi 
(GCoM) tarafından desteklenen, 
UCLG-MEWA ve Mültecilerle Der-
neği tarafından kolaylaştırılan et-
kinlik, Türk ve Suriyeli öğrencileri 
bir araya getirmeyi, iklim bilincini 
artırmayı ve Suriyeli çocukların 
entegrasyonunu kolaylaştırmayı 
amaçladı. Etkinlik boyunca, Türk 
ve mülteci öğrencilere iklim deği-
şikliğinin temel ve önemli kavram-
ları ile etkileri anlatıldı. Öğrenciler 
heykel, kil modelleme ve çizim 
gibi etkinliklere katıldılar.

“
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EKO-IKLIM (ECO-CLIMATE) SUMMIT 
HELD ON MARCH 30-31

The ECO-CLIMATE Summit/Fair, organized under 
the Ankara Chamber of  Commerce (ATO) leader-
ship, was held on March 30-31 at the ATO Congres-
sium. At the Summit, where stakeholders from the 
private and public sectors and local governments 
were present, the climate crisis and its effects on 
various sectors were discussed in multiple simulta-
neous sessions.

The EKO-IKLIM Summit, which was held under the lead-
ership of ATO on March 30-31, attracted significant 
attention from thousands of participants and visitors 
from Turkey and the world. Photography, art, and fash-
ion exhibitions and concerts were held for two days in 
the fair area. Many institutions such as banks, private 

schools, associations, NGOs, and private companies 
were present. In the simultaneous sessions, financing of 
green transformation, related support programs, sec-
toral works on the climate crisis, economic effects, and 
opportunities were discussed by many experts.

The session titled “Green Transformation in Metropoli-
tan Cities,” which was held on the first day of the Sum-
mit, was moderated by Halil İbrahim Yılmaz, Vice Presi-
dent of ATO and President of Ankara City Council. Fatma 
Şahin, President of Union of Turkish Municipalities and 

EKO-İKLİM ZİRVESİ 30-31 MART’TA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Ticaret Odası öncülüğünde ATO Congres-
sium’da düzenlenen EKO-İKLİM Zirvesi/Fuarı, 30-
31 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Özel sektör, 
kamu ve yerel yönetimlerden çok sayıda paydaşın 
bulunduğu zirvede eş zamanlı birçok oturumla 
iklim krizi ve krizin çeşitli sektörlere etkileri tartı-
şıldı.

30-31 Mart tarihlerinde ATO öncülüğünde gerçek-
leştirilen EKO-İKLİM Zirvesi, Türkiye’den ve dünyadan 
binlerce katılımcı ve ziyaretçi tarafından yoğun ilgi 
gördü. Bankalardan özel okullara, dernek ve STK’lar-
dan özel şirketlere birçok kurumun bulunduğu fuar 
alanında iki gün boyunca fotoğraf, sanat ve moda ser-

gileri ile konserler düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen 
oturumlarda birçok uzman tarafından, yeşil dönüşüm 
finansmanı, destek programları, sektörel iklim krizi 
çalışmaları, ekonomik etkileri ve fırsatlar konuşuldu.

Zirve’nin ilk gününde düzenlenen “Büyükşehirlerde 
Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturum, ATO Başkan Yardım-
cısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yıl-
maz moderasyonunda gerçekleşti.  Türkiye Belediye-
ler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Mayor of Gaziantep, Mansur Yavaş, Mayor of Ankara, 
Uğur İbrahim Altay, UCLG Co-President and Mayor of 
Konya, Assoc. Dr. Lütfü Savaş, Mayor of Hatay, and Yücel 
Yılmaz, Mayor of Balıkesir, talked about the works and 
projects focusing on the green transformation of their 
respective municipalities.

On the second day of the Summit, in the session titled 
“Green Transformation in Local Governments” and 
moderated by Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary 
General, the mayors, talked about green transformation 
projects and good practices carried out in their munic-
ipalities. In the session held with the participation of 
Lokman Atasoy, Advisor to the Mayor of Antalya Metro-
politan Municipality, Celal Köse, Mayor of Yozgat, Selim 
Utku Gümrükçü, Mayor of Çiğli, and Zinnur Büyükgöz, 
Mayor of Gebze, the participants presented the works 
and exemplary practices in their municipalities. 

THE TRAINING ON INTEGRATED 
WATER RESOURCES MANAGEMENT 
HELD IN AMMAN

The Training on Integrated Water Resources Man-
agement, organized by UCLG-MEWA and hosted by 
Greater Amman Municipality, within the framework 
of the Global-Regional Coordination Project carried 
out by the Global Covenant of Mayors for Climate 
& Energy (GCoM), UCLG, and Local Governments for 
Sustainability (ICLEI), was held on March 30-31.

The “Global-Regional Coordination Project” was 
launched jointly by UCLG, GCoM, and ICLEI World Sec-
retariats to strengthen coordination between organiza-

Mansur Yavaş, UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyele-
rindeki yeşil dönüşüm çalışmalarından ve projelerin-
den bahsetti.

Zirve’nin ikinci gününde ise, UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman’ın moderatörlüğünü gerçek-
leştirdiği “Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı 
oturumda belediyeler, yeşil dönüşüm projeleri ve iyi 
uygulamalarını anlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Yozgat Belediye 
Başkanı Celal Köse, Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku 
Gümrükçü ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyük-
göz’ün katılımı ile gerçekleşen oturumda katılımcılar 
belediyelerindeki çalışmalardan ve örnek uygulama-
lardan bahsettiler. 

ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ AMMAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleş-
mesi (GCoM), UCLG ve Sürdürülebilir Kentler Bir-
liği (ICLEI) tarafından yürütülen Küresel-Bölgesel 
Koordinasyon Projesi çerçevesinde UCLG-MEWA 
tarafından organize edilen ve Amman Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Entegre Su 
Kaynakları Yönetimi Eğitimi, 30-31 Mart tarihle-
rinde düzenlendi.

“Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi” (Global-Regi-
onal Coordination Project), UCLG, GCoM, ICLEI Dünya 
Sekretaryaları tarafından, iklim çalışmaları yürüten 
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tions working on climate action and increase the local 
input in the activities of GCoM. A global mapping study 
was carried out within this project’s scope by UCLG sec-
tions and ICLEI offices to determine regional needs and 
priorities for climate change.

Within this framework, UCLG-MEWA held a regional 
consultation event titled “Cleaner and Greener Recov-
ery: Climate Priorities in the Post-COVID Era” to identify 
climate priorities, strategies, and policies as well as the 
needs for technical support in the Middle East and West 
Asia, with the participation of representatives of gov-
ernments, local governments, associations, and NGOs. 
The feedback received from the consultation paved the 
way for regional mapping of political and technical pri-
orities for local climate action in the MEWA region. 

In this context, UCLG-MEWA has planned a series of 
events for cities in the MEWA region to build the tech-

kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek ve 
GCoM’un çalışmalarında yerelin ağırlığını artırmak 
amacıyla 2020 yılında başlatıldı. Bu proje kapsamın-
da, UCLG teşkilatları ve ICLEI ofisleri tarafından iklim 
değişikliğine yönelik bölgesel ihtiyaçların ve öncelik-
lerin tespit edileceği küresel bir haritalandırma çalış-
ması yürütüldü.

Bu çerçevede UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Batı As-
ya’daki iklim önceliklerini, stratejilerini, politikalarını 
ve teknik destek ihtiyaçlarını belirlemek için hükü-
met, yerel yönetim, dernek ve STK temsilcilerinin ka-
tılımıyla “Daha Temiz ve Daha Yeşil İyileşme: COVID 
Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri” başlıklı bölgesel 
bir istişare etkinliğini gerçekleştirdi. İstişare sonucun-
da alınan geri bildirimler, MEWA bölgesindeki yerel 
iklim eylemi için siyasi ve teknik önceliklerin bölgesel 
bir haritasının çıkarılmasına öncülük etti. MEWA böl-
gesi için belirlenen teknik önceliklerden biri, bölge-
deki su kıtlığının üstesinden gelmek için politikalar ve 
uygulama araçları geliştirmekti.

Bu bağlamda UCLG-MEWA, bölgede yerel yönetimle-
rin iklim eylemiyle ilgili teknik kapasitelerini geliştir-

UCLG-MEWA GENEL SEKRETERİ 
MEHMET DUMAN, PARİS İKLİM 
ANLAŞMASI’NI ONAYLAYAN 
TÜRKİYE’NİN ULUSAL KATKI 
BEYANI’NDA BELİRTTİĞİ 2053 
YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON 
HEDEFİNE, YEREL YÖNETİM 
TEMSİLCİLERİNİN KATILIMI VE 
ÇABASI OLMADAN ULAŞMASININ 
MÜMKÜN OLMAYACAĞININ ALTINI 
ÇİZDİ.

MEHMET DUMAN, UCLG-
MEWA SECRETARY GENERAL, 
EMPHASIZED THE IMPORTANCE 
OF LOCAL GOVERNMENT 
REPRESENTATIVES IN TURKEY TO 
REACH ITS NET-ZERO EMISSION 
TARGET BY 2053.

“
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nical capacities of local governments related to climate 
action, encourage cities to take mitigation and adapta-
tion actions, and strengthen coordination and cooper-
ation between local governments and other stakehold-
ers. 

SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE 
ACTION PLAN TRAINING TOOK PLACE 
ON FEBRUARY 16

UCLG-MEWA and EU4 Energy Transition held the 
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SE-
CAP) training on February 16 in Kocaeli, Turkiye.

The training aims to increase the technical capacities of 
local governments for climate action and to ensure the 
sharing of knowledge and experience between munici-
palities regarding the process of preparing a basic emis-
sion inventory and creating a climate action plan.

mek, şehirleri hafifletme ve uyum eylemlerine teşvik 
etmek ve yerel yönetimler ile diğer paydaşlar arasın-
daki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek ama-
cıyla bir dizi etkinlik planladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM 
EYLEM PLANI EĞİTİMİ 16 ŞUBAT’TA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) 
eğitimi, UCLG-MEWA ve EU4 Energy Transition ta-
rafından 16 Şubat’ta Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Etkinlik, iklim eylemine ilişkin yerel yönetimlerin tek-
nik kapasitelerini arttırmayı, temel emisyon envanteri 
hazırlama ve iklim eylem planı oluşturma sürecine 
dair belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını 
sağlamayı amaçladı.
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Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary General, em-
phasized the importance of local government repre-
sentatives in Turkey to reach its net-zero emission target 
by 2053.

The training was carried out in cooperation with 
UCLG-MEWA and “EU4 Energy Transition: Covenant 
of Mayors in the Western Balkans and Turkey Project”, 
within the scope of the Global-Regional Coordination 
Project initiated by United Cities and Local Governments 
(UCLG), the Global Covenant of Mayors for Climate and 
Energy (GCoM), and the World Secretariats of Local Gov-
ernments for Sustainability (ICLEI) to strengthen climate 
action coordination at the local level.

BLOOMBERG GLOBAL MAYORS 
CHALLENGE 2021 WINNERS 
ANNOUNCED

Amman Municipality, with its project “Amman is 
listening,” and Istanbul Metropolitan Municipality, 
with its project “Pay-it-forward,” became two of the 
fifteen winners of the Bloomberg Global Mayors 
Challenge 2021. The municipalities, which made 
it to the finals out of 631 candidates and won the 
competition after a five-month review, provided 
creative and innovative solutions to critical health, 
well-being, equality, and development problems.

As some of the communities in Amman experienced 
problems providing services such as food and health 
during the pandemic, a new interactive, participatory, 
open-data system has been created for possible future 
crises. With the project “Amman is listening,” the citizens 
can immediately notify the municipality about the lack 
of services to generate instant or long-term solutions for 
infrastructural or service-based problems. Thereby the 
city will be more prepared for upcoming possible emer-
gencies.

VISIT TO EU4 ENERGY TRANSITION 
PROJECT OFFICE

UCLG-MEWA General Coordinator Salim Korkmaz, 
and Bükre Türksoy, Coordinator, Relations with 
International Organizations, visited the EU4 Ener-
gy Transition Project Office on January 14, 2022. A 
meeting was held with the EU4 Energy Transition 
Covenant of Mayors in the Western Balkans and 
Turkey Project Leader Daiva Matonienė.

EU4 Energy Transition Covenant of Mayors in the West-
ern Balkans and Turkey, co-financed by the European 
Union and the Federal Ministry for Economic Coopera-
tion and Development of the Federal German Republic, 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Paris 
İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye’nin Ulusal Katkı 
Beyanı’nda belirttiği 2053 yılına kadar net sıfır emis-
yon hedefine, yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ve 
çabası olmadan ulaşmasının mümkün olmayacağının 
altını çizdi.

Eğitim; UCLG-MEWA ve “Enerji Dönüşümü için AB: 
Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Söz-
leşmesi Projesi” iş birliğinde Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), İklim ve Enerji 
için Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi (GCoM) 
ve Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI) Dün-
ya Sekreterlikleri tarafından yerelde iklim eylemi ko-
ordinasyonunu güçlendirmek amacıyla başlatılan 
Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi kapsamında 
gerçekleştirildi.

BLOOMBERG KÜRESEL BELEDİYE 
BAŞKANLARI YARIŞMASI’NDA 2021 
YILININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Amman Belediyesi “Amman Dinliyor” projesiyle, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise “Askıda Fatura” 
projesiyle 2021 yılı Bloomberg Küresel Belediye 
Başkanları Yarışması’nı kazanan 15 belediyeden 
ikisi oldular. 631 aday arasından finale kalarak 5 
aylık bir inceleme sonucunda ödül almaya hak ka-
zanan belediyeler, sağlık, refah, eşitlik, kalkınma 
gibi alanlardaki projeleriyle kritik sorunlara yara-
tıcı ve yenilikçi çözümler ürettiler.

Pandemi döneminde Amman’ın belirli bölgelerinde 
beslenme ve sağlık gibi hizmetlere erişimde sorun 
yaşanması ile birlikte Amman Büyükşehir Belediyesi, 
gelecekteki krizler için interaktif, katılımcı ve açık bir 
veri sistemi oluşturdu. Amman Dinliyor uygulaması 
ile kişiler gördükleri hizmet eksiklerini anında bildiri-
yor, bu sayede şehirdeki altyapı ve hizmet eksiklerine 
yönelik anında veya uzun süreli çözümler üretiliyor. 
Böylece şehrin de olası krizlere daha hazırlık olması 
sağlanacak.

UCLG-MEWA’DAN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ 
İÇİN AB PROJE OFİSİ’NE ZİYARET

UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz 
ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Koordinatörü 
Bükre Türksoy, 14 Ocak 2022 tarihinde Enerji Dö-
nüşümü için AB proje ofisini ziyaret ederek Batı 
Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Söz-
leşmesi Proje Lideri Daiva Matonienė ile bir görüş-
me gerçekleştirdiler.

Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği 
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supports cities that are parties to the Covenant fulfill 
their commitments regarding energy and climate goals. 
UCLG-MEWA, like the help desk of the Global Covenant 
of Mayors for Climate and Energy (GCoM) in Turkey, 
and the project team of EU4 Energy Transition has ex-
changed ideas on what kind of joint activities can be 
implemented in the year 2022 to build capacities of mu-
nicipalities about climate change. In this framework, a 
collective sustainable energy and climate action plan 
(SECAP) training is planned to be organized for district 
municipalities in February 2022.

UCLG RETREAT ‘22 WAS HELD ON 
FEBRUARY 21-25

The UCLG Retreat, which UCLG has held since 2017 
with its governing bodies, sections, and relevant 
stakeholders, was held in Barcelona in a hybrid for-
mat between February 21-25, 2022. It was aimed to 
develop actions in line with the work plan determined 
by the governing bodies of UCLG while strengthening 
cooperation by bringing together the actors working 
with local governments at the same time.

ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse 
edilen Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Tür-
kiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi;  sözleşmeye 
taraf olan şehirleri, enerji ve iklim hedefleri ile ilgili 
taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda destekli-
yor. Bu kapsamda, Belediye Başkanları Küresel İklim 
ve Enerji Sözleşmesi’nin (GCoM) Türkiye’deki destek 
masası olan UCLG-MEWA ve Enerji Dönüşümü için 
AB proje ekibi, belediyelerin iklim değişikliğine yö-
nelik kapasitelerinin artırılması için 2022 yılında ye-
rel düzeyde yapılabilecek ortak kapasite geliştirme 
çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu 
çerçevede, 2022 yılının Şubat ayı içinde ilçe beledi-
yelerine yönelik bir ortak bir sürdürülebilir enerji ve 
iklim eylem planı hazırlama eğitiminin planlanması 
öngörülüyor.

UCLG DÜNYA TEŞKİLATI İSTİŞARE 
TOPLANTISI 21-25 ŞUBAT’TA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UCLG Dünya Teşkilatının 2017 yılından bu yana 
yönetim organları, bölge teşkilatları ve ilgili pay-
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At the Retreat attended by Mohamed Saadie, UCLG-ME-
WA President, Mehmet Duman, Secretary General, Sal-
im Korkmaz, General Coordinator, Melis Şahin, Com-
mittees and Projects Coordinator, and Bükre Türksoy, 
Relations with International Organizations Coordina-
tor from UCLG-MEWA, UCLG-MEWA shared its regional 
priorities with the participants while strengthening its 
cooperation with other sections, institutions, and stake-
holders.

During the five-day Retreat, Mohamed Saadie, 
UCLG-MEWA President and President of the Union of 
Dannieh Municipalities, emphasized the importance of 
the municipalities in migration management, the con-
tribution of SDGs, and the steps taken for these goals to 
human rights and democracy in his speeches. Mehmet 
Duman, UCLG-MEWA Secretary General, informed the 
participants about the Global Task Force on Migration, 
established by the UCLG-MEWA Committee on Social In-
clusion, and shared the details of the activities.

daşları ile bir araya gelerek yaptığı istişare toplan-
tısı, bu sene 21-25 Şubat tarihleri arasında hibrit 
olarak Barselona’da gerçekleştirildi. Toplantıda 
UCLG’nin yönetim organları tarafından belirlenen 
çalışma planını doğrultusunda eylemler geliştir-
me amaçlanırken aynı zamanda yerel yönetimler 
ile ilgili çalışan aktörleri bir araya getirerek işbir-
liklerinin güçlenmesi hedeflendi.

UCLG-MEWA’dan Başkan Mohamed Saadie, Genel 
Sekreter Mehmet Duman, Genel Koordinatör Salim 
Korkmaz, Komiteler ve Projeler Koordinatörü Melis 
Şahin ile Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatö-
rü Bükre Türksoy’un katıldığı toplantıda UCLG-MEWA, 
diğer bölge teşkilatları, kurum ve paydaşlarla işbirlik-
lerini güçlendirirken bölgesel önceliklerini de katılım-
cılarla paylaştı.

5 gün süren toplantıda UCLG-MEWA Genel Başkanı 
ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Sa-
adie konuşmalarında göç yönetiminde belediyelerin 
önemini, SKAların ve bu amaçlar doğrultusunda atı-
lan adımların insan hakları ve demokrasiye katkılarını 
vurguladı. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man, katılımcıları UCLG-MEWA’nın da içinde bulun-
duğu ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komisyonu tara-
fından oluşturulan Göç Küresel Görev Gücü hakkında 
bilgilendirdi ve çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.
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BÜYÜKÇEKMECE MUNICIPALITY’S 
“2050 VISION” WORKSHOPS TAKE 
PLACE

Environment and Migration Workshops organized by 
Büyükçekmece Municipality within the scope of “2050 
Büyükçekmece Vision” were held on March 18, 2022.

UCLG-MEWA also participated in two round table dis-
cussions of the workshop series, Immigration, and En-
vironment. The workshops were held to bring together 
different segments of the society and contribute to the 
preparations of Büyükçekmece’s 2050 vision.

UCLG-MEWA ATTENDED THE 
ARAB FORUM ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

The Arab Forum on Sustainable Development 
(AFSD), organized by ESCWA (United Nations Eco-
nomic and Social Commission for Western Asia), 
was held in Beirut on March 15-17.

Yehia Ibrahim, responsible for the UCLG-MEWA Com-
mittee on Social Inclusion, attended the meeting and in-
formed the participants about the activities carried out 
by UCLG and UCLG-MEWA in the VLR and VSR process-
es. At the same session, Akram Khraisat, Director of the 

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2050 
VİZYONU ÇALIŞTAYLARI DEVAM 
EDİYOR

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenle-
nen “2050 Büyükçekmece Vizyonu” kapsamın-
da düzenlenen Çevre ve Göç Çalıştayları 18 Mart 
2022’de gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek Büyük-
çekmece’nin 2050 vizyonunun hazırlıklarında katkıda 
bulunma amacıyla gerçekleştirilen çalıştay serisinin 
Göç ve Çevre başlıklı yuvarlak masa çalışmalarına UC-
LG-MEWA da katılım sağladı.

UCLG-MEWA ARAP SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA FORUMU’NA KATILDI

ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu) tarafından düzenlenen Arap 
Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (AFSD), 15-17 
Mart tarihleri arasında Beyrut’ta gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi sorumlusu Yehia 
İbrahim toplantıya katılarak katılımcıları, VLR ve VSR 
süreçlerinde UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın 
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Aynı otu-
rumda Amman Büyükşehir Belediyesi Kent Gözleme-
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Amman Urban Observatory, informed the participants 
about the preparation process for Amman’s Voluntary 
Local Review. Furthermore, the participants shared their 
ideas on including refugees and immigrants in the re-
views.

SUSTAINABLE CITIES SUMMIT ‘22, 
CO-HOSTED BY ICLEI AND KADIKÖY 
MUNICIPALITY

International Sustainable Cities Summit, which was 
organized with the call of Şerdil Dara Odabaşı, Mayor 
of Kadıköy, Gino Van Begin, Secretary General of Lo-

vi Direktörü Akram Khraisat, Amman’ın Gönüllü Yerel 
Değerlendirme VLR hazırlama sürecini anlatarak ka-
tılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda değerlendirmele-
re göçmenlerin nasıl dahil edilebileceği üzerine fikir 
paylaşımı yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER ZİRVESİ 
KADIKÖY BELEDİYESİ VE ICLEI EV 
SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) 
Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşe-
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cal Governments for Sustainability (ICLEI), and Tunç 
Soyer, Mayor of Izmir, was held as a hybrid meeting at 
Kozyatağı Cultural Center on March 18, 2022.

THE CLIMATE SHURA IN KONYA ON 21-
25 FEBRUARY

The Local Administrations Commission of the Climate 
Shura held in Konya between February 21-25, 2022, 
by the Ministry of Environment, Urbanization and Cli-
mate Change, was completed with the participation 
of the representatives from the ministry, local admin-
istrations, NGOs, universities, and UCLG-MEWA.

hir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile dü-
zenlenen Sürdürülebilir Kentler Zirvesi, 18 Mart 
2022’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde hibrit ola-
rak gerçekleştirildi.

İKLİM ŞURASI 21-25 ŞUBAT 
TARİHLERİ ARASINDA KONYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında 
Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası’nın Yerel 
Yönetimler Komisyonu; bakanlık, yerel yönetim, 
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UCLG-MEWA also contributed to the commission with 
its thematic studies on the localization of the global 
agenda and the implementation of the 2030 and 2050 
goals determined by the United Nations by local gov-
ernments, the adoption of the targets of “Sustainable 
Development Goal 13: Climate Action” by local govern-
ments, and the transition to green policies.

CONSUL GENERAL OF MONGOLIA IN 
ISTANBUL VISITED UCLG-MEWA

Khishigsuren Sharav, Consul General of Mongolia 
in Istanbul, Batbold Sundui, former Minister of Jus-
tice and Internal Affairs and ex-deputy of Mongolia, 
and current President of Mongolian Association of 
Local Authorities Ganbayar G. Harnuud, Founder 
and Chairman of Mongolia-Turkey Business Coun-
cil, visited UCLG-MEWA on March 22.

STK, üniversite temsilcileri ve UCLG-MEWA’nın da 
katılımıyla tamamlandı.

UCLG-MEWA da küresel gündemin yerelleştirilmesi 
ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 ve 
2050 hedeflerinin yerel yönetimlerce uygulanması, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13: İklim Eylemi’nin alt 
hedeflerinin yerel yönetimler tarafından benimsen-
mesi ve yeşil politikalara geçiş sürecinin sağlanması 
ile ilgili yaptığı tematik çalışmalarla komisyona katkı-
da bulundu.

MOĞOLİSTAN İSTANBUL 
BAŞKONSOLOSU’NDAN UCLG-
MEWA’YA ZİYARET

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren 
Sharav, Moğolistan eski İçişleri Bakanı ve millet-
vekili, şimdiki Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği 
Başkanı Batbold Sundui, ve Moğolistan-Türkiye 
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PALESTINIAN MINISTER’S VISIT TO 
UCLG-MEWA

Majdi Al Saleh, Minister of Local Government of Pal-
estine, paid a working visit to the UCLG-MEWA Gen-
eral Secretariat in Istanbul on March 18, 2022.

The challenging military and political conditions in 
Palestine continue to impact the inhabitants and local 
governments directly. On July 7, 2021, UCLG-MEWA 
took a deeper look into the impact of these conditions 
on local governments and urban life with the webinar 
titled “Right to the City Under Occupation: The Case of 
Palestine.”

İş Konseyi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ganbayar G. Harnuud 22 Mart’ta UCLG-MEWA’yı 
ziyaret etti.

FİLİSTİNLİ BAKANDAN UCLG-MEWA’YA 
ZİYARET

Filistin Yerel Yönetimler Bakanı Majdi Al Saleh, 18 
Mart’ta İstanbul’da bulunan UCLG-MEWA Genel 
Sekreterliğine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Filistin’deki zorlu askeri ve siyasi koşullar, şehir sa-
kinlerini ve yerel yönetimleri doğrudan etkilemeye 
devam etmekte.  UCLG-MEWA da 7 Temmuz 2021’de 
düzenlediği “İşgal Altında Kent Hakkı: Filistin Örneği” 
webinarıyla işgal şartlarının yerel yönetimlere ve kent 
hayatına etkisini mercek altına almıştı.
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Pazar / Sunday Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday

Pazar / Sunday Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday

UCLG-MEWA Denetim
Kurulu/Mali Yönetim Komitesi
UCLG-MEWA Supervisory Board/
Financial Management Committee

Uluslararası Göç
Değerlendirme Forumu
International Migration Review Forum
New York  |  United Nations

UCLG Yönetim Kurulu
UCLG Executive Bureau
Sevilla |  UCLG World Organization

UCLG Yönetim Kurulu
UCLG Executive Bureau
Sevilla |  UCLG World Organization

MELA Eğitimi - Ekvador
MELA Training - Ecuador
Çevrimiçi, Online  |  UNDP IICPSD 

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

MELA Eğitimi - Ekvador
MELA Training - Ecuador
Çevrimiçi, Online  |  UNDP IICPSD  

SUTN Projesi Saha Ziyareti
SUTN Project Field Visit
Barcelona | WRI

Uluslararası Göç
Değerlendirme Forumu
International Migration Review Forum
New York  |  United Nations

İstanbul  |  UCLG-MEWA 

UCLG-MEWA Kongresi
UCLG-MEWA Congress
Konya |  UCLG-MEWA 
Biyoçeşitlilik Forumu
Biodiversity Forum
Konya |  AGRICITIES |  WALD
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Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday

Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday

Stockholm+50
Stockholm  |  United Nations

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

Dünya Kentsel Forumu (WUF11)
World Urban Forum (WUF11)
Katowice  |  United Nations

MELA Eğitimi - Ekvador
MELA Training - Ecuador
Çevrimiçi, Online  |  UNDP IICPSD  

SUTN Projesi Saha Ziyareti
SUTN Project Field Visit
Barcelona | WRI

SUTN Projesi Saha Ziyareti
SUTN Project Field Visit
Barcelona | WRI

SUTN Projesi Saha Ziyareti
SUTN Project Field Visit
Barcelona | WRI

SUTN Projesi Saha Ziyareti
SUTN Project Field Visit
Barcelona | WRI

Stockholm+50
Stockholm  |  United Nations

Uluslararası Göç
Değerlendirme Forumu
International Migration Review Forum
New York  |  United Nations

Uluslararası Göç
Değerlendirme Forumu
International Migration Review Forum
New York  |  United Nations

Uluslararası Göç
Değerlendirme Forumu
International Migration Review Forum
New York  | United Nations

UCLG-MEWA Kongresi
UCLG-MEWA Congress
Konya |  UCLG-MEWA 
Biyoçeşitlilik Forumu
Biodiversity Forum
Konya |  AGRICITIES |  WALD

UCLG-MEWA Kongresi
UCLG-MEWA Congress
Konya |  UCLG-MEWA 
Biyoçeşitlilik Forumu
Biodiversity Forum
Konya |  AGRICITIES |  WALD

UCLG-MEWA Kongresi
UCLG-MEWA Congress
Konya |  UCLG-MEWA 
Biyoçeşitlilik Forumu
Biodiversity Forum
Konya |  AGRICITIES |  WALD

Biyoçeşitlilik Forumu
Biodiversity Forum
Konya |  AGRICITIES |  WALD
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On February 24, 2022, Russia’s military inter-
vention against Ukraine was announced by 
Time Magazine with the cover “The Return 

of History”, referring to the “End of History” thesis 
of the famous political scientist Francis Fukuyama.

Following the collapse of the Soviet Union and the sup-
posed final victory of the liberal Western bloc, this the-
sis put forward by Fukuyama heralded the undisputed 
hegemony and ideological dominance of liberal West-
ern institutions. In reality, however, history did not end 
when this article was written in 1989, nor did it turn 
back just because the spiral of violence hit Europe. The 
history has always been there. Eurocentric assessments 
came to these conclusions since they regarded Europe 
as the center of history, whereas Sarajevo and other 
Balkan cities, in the heart of Europe, went through an 
atmosphere of intense violence from war to genocide 
during the 90s. The Middle East, on the other hand, has 
never been spared from occupation, violence, and war. 
Baghdad and Aleppo, one of the oldest cities in human 
history, were destroyed in front of the eyes of the whole 
world. Jerusalem continues to be the scene of unbeliev-
able occupation practices. It seems like history is not go-
ing anywhere. 

2
4 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna top-
raklarına karşı başlattığı askeri müda-
haleyi, Time Dergisi, ünlü siyaset bilimci 
Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi-

ne gönderme yaparak “Tarihin Dönüşü” kapağıyla 
duyurdu.

Sovyetlerin çöküşü ve liberal Batı bloğunun nihai 
zannedilen zaferinin akabinde Fukuyama’nın orta-
ya attığı bu tez, liberal Batı kurumlarının tartışmasız 
hegemonyasını ve ideolojik hakimiyetini müjdeliyor-
du. Gerçekte ise ne 1989’da bu makale yazıldığında 
tarih sona erdi ne de sırf şiddet sarmalı Avrupa’yı da 
vurduğu için tarih geri dönmüş oldu. Tarih hep ora-
daydı. Avrupa merkezci değerlendirmeler, Avrupa’yı 
tarihin merkezi addettiği için bu sonuca vardı, oysa 
Avrupa’nın göbeğindeki Saraybosna ve diğer Balkan 
şehirleri 90’lar boyunca savaştan soykırıma yoğun 
bir şiddet atmosferinden geçti. Orta Doğu ise işgal, 
şiddet ve savaştan hiç kurtulamadı. İnsanlık tarihinin 
en eski şehirlerinden olan Bağdat ve Halep tüm dün-
yanın gözü önünde yerle bir edildi. Kudüs, akıl almaz 
işgal uygulamalarına sahne olmaya devam etmekte. 
Görünen o ki tarihin bir yere gittiği yok. 

Odak   I    Focus

Osman ÇORUMLU - Ekin BAYUR 
UCLG-MEWA

ÜTOPYA İLE GERÇEKLİK ARASINDA

KENT DİPLOMASİSİ

VE BARIŞ
BETWEEN UTOPIA AND REALITY:

CITY DIPLOMACY AND PEACE
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Although people hope otherwise, 
violence and conflicts stand before 
us as an inevitable fate of societies. 
Sometimes after long periods of 
peace, sometimes protracted con-
flicts that will not allow peace to 
continue to destabilize our cities. 
Even when the conditions put for-
ward by philosophers, political sci-
entists, and intellectuals to achieve 
lasting peace are met, it is not pos-
sible to reach the happy prophecy in 
the end. It is the duty of states, cities, 
and people to be aware of this real-
ity and to seek new ways instead of 
using the same old paths.

Many cities became the current is-
sue with the bombings and conflicts 
they were exposed to, along with 
the military operation launched by 
Russia against Ukraine. In this at-
mosphere of violence, Kyiv, Kharkiv, 
Mariupol, and more are in danger of 
losing all their historical wealth and 
accumulation. Many of its residents 
had to relocate within the country 
or immigrate to different countries. 
Those who remain in place are in 
danger of being killed in an air strike 
or being unable to meet their basic 
needs. According to the statement 
of the Association of Ukrainian Cit-
ies, 14 Ukrainian Mayors have been 
abducted since the beginning of the 
war. Although the cities are not the 
cause of the conflicts, it is the cities 
and their inhabitants that are most 
affected.

There have been many discus-
sions on the role of cities and city 
diplomacy in preventing conflicts, 
ensuring and sustaining peace in 
post-conflict periods. While town 
twinning and joint projects con-
ducted by cities are certainly useful 
instruments in fostering both inter-
nal and external peace, cities’ role 
in preventing conflict is very limited, 
and recognizing this limit is essen-
tial to creating grounded solutions. 
In 20th century Europe, especially 

İnsanlar her ne kadar aksini umut 
etse de şiddet ve çatışmalar top-
lumların kaçınılmaz bir kaderi 
olarak önümüzde duruyor. Bazen 
uzun barış dönemlerinden sonra 
bazense barışa hiç mahal verme-
yecek devamlılıktaki çatışmalar 
şehirlerimizi istikrarsızlaştırmaya 
devam ediyor. Filozofların, siyaset 
bilimcilerin ve düşünürlerin kalıcı 
barışa ulaşmak için ortaya koydu-
ğu koşullar karşılandığında dahi 
günün sonunda o iyimser keha-
nete ulaşmak mümkün olmuyor. 
Aynı yolları takip etmektense bu 
gerçekliğin farkına varıp yeni yol-
lar aramak devletlerin, şehirlerin 
ve insanların görevi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlat-
tığı askeri operasyonla birlikte bir-
çok şehir maruz kaldıkları bomba-
lamalar ve çatışmalarla gündeme 
geldi. Kiev, Kharkiv, Mariupol ve 
daha birçok şehir, bu şiddet atmos-
ferinde tüm tarihi zenginliklerini 
ve birikimlerini kaybetme tehlikesi 
altında. Şehir sakinlerinin birçoğu 
ülke içinde yer değiştirmek ya da 
farklı ülkelere göç etmek zorunda 
kaldı. Yerinde kalanlar ise bir hava 
saldırısında hayatını kaybetme ya 
da temel ihtiyaçlarını karşılayama-
ma tehlikesi altında. Ukrayna Şe-
hirler Birliği’nin açıklamasına göre 
savaşın başından bu yana toplam 
14 Ukraynalı Belediye Başkanı ka-
çırıldı. Çatışmaların sebebi kentler 
olmasalar da en çok etkilenenler 
kentler ve sakinleri olmakta.

Şimdiye kadar çatışmaların önüne 
geçme, barışı temin etme ve ça-
tışma sonrası dönemlerde barışı 
sürdürülebilir kılma süreçlerinde 
şehirlerin rolüne ve kent diploma-
sisine dair birçok tartışma yürütül-
dü. Kardeş şehir programlarının ve 
şehirlerin müşterek projelerinin 
gerek iç barışı gerekse dış barışı 
güçlendirmede kullanışlı enstrü-
manlar olduğu gayet açık olsa da 
şehirlerin, çatışmaları önlemedeki 
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“KİEV, KHARKİV, MARİUPOL 
VE DAHA BİRÇOK 
ŞEHİR, BU ŞİDDET 
ATMOSFERİNDE TÜM 
TARİHİ ZENGİNLİKLERİNİ 
VE BİRİKİMLERİNİ 
KAYBETME TEHLİKESİ 
ALTINDA.

 IN THIS ATMOSPHERE 
OF VIOLENCE, KYIV, 
KHARKIV, MARIUPOL, AND 
MORE ARE IN DANGER 
OF LOSING ALL THEIR 
HISTORICAL WEALTH AND 
ACCUMULATION.
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after World War II, a new diplomacy and city diploma-
cy model developed in line with the United Nations 
paradigm and the understanding of the “international 
community.” In this model, which is called liberal peace-
building, it was envisaged that certain values such as 
democracy would be imposed on the conflicting parties 
and the problems would be minimized, especially in 
non-Western European conflicts. This hierarchical view 
both ignores the local communities that are the real 
guarantee of peace and the deep-rooted partnerships 
that can be established through them, and fails to bring 
a realistic approach to conflicts.

Community-Based Peacebuilding

Definition of peace and talking about peace requires the 
definition of violence as well. One of the most well ac-
cepted explanations of violence was made by Galtung 
(1975): “Besides directly targeting individual’s physical 
integrity, various types of violence, such as structural 
and cultural violence in the form of cultural teachings, 
institutionalizations of these norms and discrimination 
of various groups and individuals, can put them below 
their potential somatic and mental self-realizations.” 
The concept of violence, therefore, is twofold. It can be 
either defined as an attack to physical integrity of hu-
man beings, or as a structure rooted within the codes of 
society, such as discrimination based on specific char-
acteristics of particular groups. These two concepts are 

rolleri oldukça kısıtlı. Bu sınırların farkına varmak ise 
ayakları yere basan çözümler üretmek için elzem. 
20. yüzyıl Avrupa’sında, özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Birleşmiş Milletler paradigması ve “ulusla-
rarası toplum” anlayışı doğrultusunda yeni bir diplo-
masi ve kent diplomasisi modeli gelişti. Liberal barış 
inşası denen bu modelde özellikle Batı Avrupa dışı 
çatışmalarda; demokrasi gibi bazı değerlerin çatışma-
nın taraflarına empoze edilerek sorunların minimize 
edileceği öngörülmekteydi. Bu hiyerarşik bakış hem 
barışın gerçek teminatı olan yerel toplulukları ve on-
lar üzerinden kurulabilecek köklü ortaklıkları göz ardı 
etmekte, hem de çatışmalara realist bir yaklaşım geti-
rememektedir.

Toplum Temelli Barış İnşası

Barıştan bahsetmek ve barışın tanımını yapmak, şid-
detin tanımını yapmayı da gerektirmekte. Şiddetin 
yaygın kabul gören tanımlamalarından biri Galtung 
(1975) tarafından yapılmıştır: “Bireyin fiziksel bütünlü-
ğünü doğrudan hedef almanın yanı sıra, kültürel öğ-
retiler şeklinde önümüze çıkan yapısal ve kültürel şid-
det, bu normların kurumsallaştırılması ve çeşitli grup 
ve bireylere yönelik ayrımcılık gibi çeşitli şiddet tür-
leri, bireylerin fiziksel veya mental olarak kendilerini 
gerçekleştirmelerini engelleyebilir.” Dolayısıyla şiddet 
kavramı iki yönlüdür. İnsanların fiziksel bütünlüğüne 
yönelik bir saldırı olarak tanımlanabileceği gibi (örne-

26 BAŞYAZI    FEATURE 



correlated with each other organically, most of the time 
the first exists for short period of times or as an outcome 
of the latter, while the latter is settled within the society 
for a long time.

This categorization of violence leads to a conceptual dis-
cussion of peace as well. Accordingly, Galtung had intro-
duced the terms “positive peace” and “negative peace” 
to define different types of “non-violence.” While neg-
ative peace refers to the absence of physical violence, 
i.e. ceasefire, end of an armed conflict, positive peace 
denotes a wider practice, where the root causes of the 
conflict are addressed and structural changes are pro-
posed and realized. Peacebuilding activities, therefore, 
aims at building “positive peace” with negative peace 
simultaneously, since without positive peace, negative 
peace will not be long-lasting. 

In line with these conceptual discussions, in 1992, An 
Agenda for Peace was published by UN Former-Secre-
tary-General Boutros Boutros-Ghali, which introduced 
the concept of “post-conflict peacebuilding”, defined 
as action to identify and support structures which will 
tend to strengthen and solidify peace in order to avoid 
a relapse into conflict.” In 1999, UN drafted a resolution 
(UN Resolution 53/243 A. Declaration on a Culture of 
Peace), in which it recognized that “peace not only is the 
absence of conflict, but also requires a positive, dynam-

ğin belirli grupların belirli özelliklerine dayalı ayrım-
cılık gibi), toplumsal kodlardan kaynaklanan bir yapı 
olarak da tanımlanabilir. Bu iki kavram organik olarak 
birbirleriyle bağıntılıdır, ilki çoğunlukla kısa süreli 
veya ikincisinin bir sonucu olarak var olurken, ikincisi 
toplum içinde uzun süredir yerleşik bir haldedir.

Şiddetin bu şekilde sınıflandırılması, barış kavramının 
da tartışmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda Gal-
tung, farklı “şiddetsizlik” türlerini tanımlamak için “po-
zitif barış” ve “negatif barış” terimlerini ortaya atmıştır. 
Negatif barış, fiziksel şiddetin olmaması, yani ateşkes 
yapılması, silahlı bir çatışmanın sona ermesi anlamına 
gelirken pozitif barış, çatışmanın temel nedenlerinin 
ele alındığı, yapısal değişikliklerin önerildiği ve ger-
çekleştirildiği daha geniş kapsamlı bir durumu ifade 
eder. Bu nedenle barış inşası çalışmaları, pozitif barış 
olmadan negatif barışın uzun ömürlü olmayacağını 
vurgulayarak, pozitif ve negatif barışı eş zamanlı inşa 
etmeyi hedeflemektedir. 

Bu kavramsal tartışmalar doğrultusunda, BM Eski Ge-
nel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından 1992 
yılında yayınlanan An Agenda for Peace, “çatışma 
sonrası barış inşası” kavramını ortaya atarak, bu kav-
ramı “yeniden çatışmayı önlemek için barışı güçlen-
dirme ve sağlamlaştırma eğiliminde olacak yapıları 
belirleme ve destekleme eylemi” olarak tanımlamıştır. 
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ic participatory process where dialogue is encouraged 
and conflicts are solved in a spirit of mutual understand-
ing and cooperation.” 

With these actions taken by UN, a new framework for 
peace was addressed, in which not only the latent forms 
of physical violence, but also aspects of a society that 
are structurally violent, and could lead to a re-emer-
gence of fighting were discussed. 

Peacebuilding takes place at three levels; top leader-
ship such as political leaders, middle-range leadership 
such as humanitarian leaders, intellectuals, ethnic or 
religious leaders, and grassroots leadership i.e. local 
leaders, community developers (Lederach 1997). While 
the Resolution mentioned above advises top leadership 
to enact, allow and encourage the practices of peace-
building and respect the human rights in general, it also 
opens a space for middle-range leaderships as well as 
grassroots leaderships to build positive peace within 
their communities, by eliminating possible backlashes 
from the top leaderships. 

1999’da BM’den çıkan bir karar (BM Kararı 53/243 A. 
Barış Kültürü Bildirgesi) ile “barışın yalnızca çatışma-
nın olmaması anlamına gelmediği, aynı zamanda di-
yaloğun teşvik edildiği ve çatışmaların karşılıklı anla-
yış ve işbirliği ruhuyla çözüldüğü olumlu, dinamik bir 
katılımcı süreç gerektirdiği” kabul edildi. 

BM tarafından alınan bu kararlarla, yalnızca fiziksel 
şiddetin gizli biçimlerinin değil, aynı zamanda bir 
toplumun yapısal olarak şiddet içeren ve çatışmanın 
yeniden ortaya çıkmasına yol açabilecek yönlerinin 
de tartışıldığı yeni bir barış çerçevesi ele alındı. 

Barış inşası üç seviyede gerçekleşir: üst düzey lider-
lik, örneğin siyasi liderler; orta düzey liderlik, örneğin 
entelektüeller; etnik veya dini liderler ve toplumsal li-
derlik, yani yerel liderler ve topluluk geliştiricileri (Le-
derach 1997). Yukarıda bahsedilen Karar, üst düzey 
liderlere barış inşası uygulamalarına izin vermelerini, 
uygulamaları kolaylaştırmalarını, teşvik etmelerini 
ve genel olarak insan haklarına saygı göstermelerini 
tavsiye etmektedir. Aynı zamanda, orta düzey liderlik-
lerin yanı sıra toplumsal liderliklere, üst düzey liderlik-
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The process of peacebuilding faces 
many challenges since it is an over-
whelmingly fragile mechanism. The 
approach should take a very long-
term view in order to build endur-
ing peace. It should take a broader, 
more comprehensive view of the 
people and contexts which produce 
conflict. The individuals should be 
actively involved in peacebuilding 
processes; they should not be treat-
ed as passive recipients, since the 
humans are the agents of conflicts 
and violence as well. 

Grassroots Peacebuilding

The recent failures in peacebuild-
ing and peacekeeping processes 
around the world, especially in 
MEWA and Africa, has led to a “lo-
cal” turn in the concept of peace-
building. Lederach (1997) argued 
that ‘the greatest resource for sus-
taining peace in the long term is al-
ways rooted in the local people and 
their culture’. Thus ‘citizen-based 
peacebuilding’ should be recog-
nized as a principal component in 
peacebuilding efforts.

Citizen-based peacebuilding is 
beneficial and effective for several 
reasons. First, as mentioned above, 
individuals are the actors, parties 
and victims of the conflicts. There-
fore, they should be the ones who 
are building peace as well. Second-
ly, even though globalization led to 
a common understanding of peace 
and conflict transformation to some 
extent, the cultural codes affect the 
frameworks in which the resent-
ments and conflicts are shaped. 
Thus, conflict resolution and peace-
building practices should also be 
shaped accordingly. Local practices 
meet the needs of the citizens the 
most, given that these practices 
were already formed by the ones 
who needed them first, namely the 
citizens. Peacekeeping activities 
carried out by outsiders within a 

lerden gelebilecek olası tepkileri 
ortadan kaldırmayı amaçlayarak 
toplulukları içinde pozitif barış 
inşa etmeleri için bir alan açar. 

Barış inşası süreçleri, oldukça kı-
rılgan mekanizmalar oldukları 
için birçok zorlukla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Kalıcı bir barış inşa 
edilmek isteniyorsa, uzun vadeli 
bir bakış açısına sahip olunmalıdır. 
Çatışmanın tarafı olan aktörler ve 
çatışmayı içinde barındıran bağ-
lamlar daha geniş, daha kapsamlı 
bir bakış açısı ile incelenmelidir. 
Vatandaşlar barış inşa süreçle-
rinde aktif olarak yer almalıdır ve 
pasif alıcılar olarak ele alınmamalı-
dırlar, zira çatışmaların ve şiddetin 
aktörleri de onlardır.

Toplumsal Barış İnşası

Dünya çapında, özellikle MEWA 
ve Afrika’da barış inşası ve barışı 
koruma süreçlerindeki son başa-
rısızlıklar, barış inşası kavramında 
“yerel”e dönüşe yol açmıştır. Le-
derach (1997), “uzun vadede barışı 
sürdürmenin en büyük kaynağının 
her zaman yerel halkta ve onların 
kültüründe yattığını” savundu. Bu 
nedenle, vatandaş temelli barış 
inşası, barışı tesis etme çabaları-
nın temel bir bileşeni olarak kabul 
edilmelidir.

Vatandaş temelli barış inşasının 
faydalı ve etkili olmasının birçok 
sebebi vardır. Birincisi, yukarıda 
bahsedildiği gibi, bireyler çatışma-
ların aktörleri, tarafları ve mağdur-
ları olabilmektedirler. Dolayısıyla 
barışı inşa edenler de onlar olma-
lıdır. İkincisi, küreselleşme büyük 
ölçüde ortak bir barış ve çatışma 
dönüşümü anlayışına yol açsa da, 
toplumların kültürel kodları çatış-
maların şekillendiği çerçeveleri et-
kilemektedir. Bu nedenle çatışma 
çözümü ve barış inşası uygulama-
ları da buna göre şekillendirilme-
lidir. Vatandaşların ihtiyaçlarını en 
çok karşılayan uygulamalar yerel 

DÜNYA ÇAPINDA, 
ÖZELLİKLE MEWA VE 
AFRİKA’DA BARIŞ İNŞASI 
VE BARIŞI KORUMA 
SÜREÇLERİNDEKİ SON 
BAŞARISIZLIKLAR, BARIŞ 
İNŞASI KAVRAMINDA 
“YEREL”E DÖNÜŞE YOL 
AÇMIŞTIR.

THE RECENT FAILURES 
IN PEACEBUILDING 
AND PEACEKEEPING 
PROCESSES AROUND 
THE WORLD, ESPECIALLY 
IN MEWA AND AFRICA, 
HAS LED TO A “LOCAL” 
TURN IN THE CONCEPT 
OF PEACEBUILDING.
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community turned out to be unfruitful for a long time. 

However, it does not mean that the international coop-
eration does not play an important role in peacebuild-
ing processes. International cooperation, diversity of 
participants into grassroots activities as well as inclu-
sion of individuals and leaders from conflicted parties 
are instrumental in creating a suitable environment for 
a successful peacebuilding mechanism.

The Role of Local Governments

Local peacebuilding, which promotes and allows the 
participation of citizens into the peacebuilding mech-
anism, became one of the most important pillars of 
peacebuilding efforts. While negotiations take place at 
the top leadership level and middle-range leaderships 
are mostly involved in theoretical and educational ac-
tivities, grassroots level turned out to be an opportu-
nity to realize and apply the discussed practices. Even 
though these three dimensions of the peacebuilding 
are expected to take place simultaneously for a success-
ful peacebuilding, the grassroots dimension is the one 
which lasts longer, hence we see the outcomes in the 
long-run. 

The local efforts for peace includes workshops, activities 
which encourage cohabitation, communication and 
acknowledgement of diversity. The main goal is to gath-
er the individuals who share the same living space to-
gether and to give them an opportunity to get to know 
each other, recognize the similarities and relate to each 
other on different levels. By creating this environment, 

olanlardır, çünkü bu pratikler zaten onlara ilk ihtiyaç 
duyanlar, yani vatandaşlar tarafından oluşturulmuş-
tur. Gerçek hayattaki örnekler de toplumun dışındaki 
aktörler tarafından yürütülen barışı koruma faaliyet-
lerinin uzun bir süre sonuçsuz kaldığını kanıtlar nite-
likte.

Ancak bu, uluslararası işbirliğinin barış inşası süreçle-
rinde önemli bir rol oynamadığı anlamına gelmiyor. 
Uluslararası işbirliği, toplum düzeyinde faaliyetlere 
katılanların çeşitliliği ve çatışmanın tarafları olan kişi-
lerin ve liderlerin dahil edilmesi, başarılı bir barış inşa-
sı mekanizması için uygun bir ortamın yaratılmasında 
etkilidir.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Vatandaşların barış inşa mekanizmasına katılımını 
teşvik eden ve sağlayan yerel barış inşası, barış inşa-
sı çalışmalarının en önemli ayaklarından biri haline 
geldi. Üst düzey liderlik seviyesinde müzakereler ger-
çekleşirken orta düzey liderlikler daha çok teorik ve 
eğitimsel faaliyetlerin düzenlenmesi sürecinde yer 
almaktadır. Toplum düzeyi ise tartışılan uygulamala-
rın gerçekleştirildiği ve uygulandığı bir seviye olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Başarılı bir barış inşası için bu 
üç boyutun aynı anda gerçekleşmesi beklense de, 
toplum boyutu daha uzun süren boyuttur, dolayısıyla 
sonuçlarını ve etkilerini de daha uzun vadede göz-
lemleyebiliriz. 

Barış için yerel çabalar, çalıştayları, birlikte yaşamayı, 
iletişimi ve çeşitliliğin kabulünü teşvik eden faaliyet-
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the tendency of “otherization” of the different groups is 
expected to decrease within the society.

The local governments, therefore, have to support 
these efforts put by local elites, NGOs and citizens as a 
whole. As the closest authority to citizens in a country, 
the local governments mostly focus on individuals, who 
live within their territory, and their well-being. Since a 
peaceful environment is one of the most important pre-
requisites of well-being and sustainable development, 
local governments play an important role, maybe not 

as the main actor but as the 
supporter and provider. 

Thus, local governments 
should prioritize the needs of 
the citizens; if their need is a 
peacebuilding mechanism 
that will lead to an increase 
in everyone’s well-being, the 
local governments need to 
support and provide the ne-
cessities arising from these 
processes. This may be in 
the form of logistic, finan-
cial or spatial support, or 
the local government itself 
should accommodate or or-
ganize the peacebuilding 
activities, which needs to be 
done at the grassroots level. 
The local governments need 
to participate more active-
ly in the public arena in the 
future. Besides their roles as 
providers, they need to get 

involved in the reshaping of the 
ways of communication and cohabitation in the socie-
ty. However, they need to be careful and try to respond 
the needs of the citizens, support the agenda emerged 
from public discussions and common sense. If local 
governments use this opportunity to impose outsiders’ 
agendas, the achievement of the objective of the whole 
process would be at stake. 
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leri içermektedir. Temel amaç, aynı yaşam alanını pay-
laşan bireyleri bir araya getirerek onlara birbirlerini 
tanıma, benzerliklerini fark etme ve farklı düzeylerde 
ilişki kurma fırsatı vermektir. Bu ortamın oluşturulma-
sıyla toplumda farklı grupların “ötekileştirilme” eğili-
minin azalması beklenmektedir.

Bu nedenle yerel yönetimler, yerel elitler, STK’lar ve 
vatandaşlar tarafından bir bütün olarak ortaya konan 
bu çabaları desteklemek zorundadır. Bir ülkede va-
tandaşlara en yakın otorite olan yerel yönetimler, ço-
ğunlukla kendi yetki alanlarında 
yaşayan bireylere ve onların refa-
hına odaklanmaktadır. Barışçıl bir 
ortam, refahın ve sürdürülebilir 
kalkınmanın en önemli ön ko-
şullarından biri olduğu için, yerel 
yönetimler belki baş aktör olarak 
yer almak zorunda değildir, ancak 
destek sağlama ve ihtiyaçları kar-
şılama noktasında önemli bir role 
sahiptir. 

Bu nedenle yerel yönetimler, va-
tandaşların ihtiyaçlarına öncelik 
vermelidirler. Eğer vatandaşların 
ihtiyacı herkesin refahını artıracak 
bir barış inşa mekanizması ise, ye-
rel yönetimlerin bu süreçlerden 
kaynaklanan ihtiyaçları destekle-
mesi ve sağlaması gerekir. Bu lo-
jistik, mali veya mekânsal destek 
şeklinde olabilir, ya da yerel yöne-
tim toplum düzeyinde yapılması 
gereken barış inşası faaliyetlerini 
kendi bünyesinde düzenlemelidir. 

Yerel yönetimlerin gelecekte kamusal alanda daha 
aktif olarak yer almaları gerekmektedir. İhtiyaçları 
karşılama rolünün yanı sıra, toplumdaki iletişim ve 
birlikte yaşama biçimlerinin yeniden şekillendirilme-
sinde yer almalarında yarar vardır. Ancak dikkatli ol-
maları ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye 
çalışmaları, kamuoyu tartışmaları ve sağduyu ile orta-
ya çıkan gündemleri desteklemeleri gerekmektedir. 
Yerel yönetimler bu fırsatı başka gündemleri empoze 
etmek amacıyla kullanırsa, tüm sürecin amacına ulaş-
ması tehlikede olacaktır. 

Kaynaklar

• Galtung, J. (1975). Peace, Research, Education, Action. 

Vol. 1 of Essay in Peace Research. Copenhagen: Ejlers.

• Lederach, J. P. (1997). Building peace: Sustainable re-

conciliation in divided societies.

“BARIŞ İÇİN YEREL 
ÇABALAR, ÇALIŞTAYLARI, 
BİRLİKTE YAŞAMAYI, 
İLETİŞİMİ VE ÇEŞİTLİLİĞİN 
KABULÜNÜ TEŞVİK 
EDEN FAALİYETLERİ 
İÇERMEKTEDİR. 

THE LOCAL EFFORTS 
FOR PEACE INCLUDES 
WORKSHOPS, ACTIVITIES 
WHICH ENCOURAGE 
COHABITATION, 
COMMUNICATION AND 
ACKNOWLEDGEMENT OF 
DIVERSITY. 
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I have grown up, and always love and advocate for 
multi-ethnic Sarajevo, especially in ethnic and reli-
gious synergy, in which impact is greater, results are 

much bigger and better than the sum of the parts, and 
only tolerance. It is a fact that in Sarajevo, there are no 
quarters, or parts of the city for various ethnic groups, 
or a is significant majority of any ethnic group. Every-
one is everywhere, in fact, everyone is the first neighbor; 
their main churches, orthodox and catholic, the main 
mosque and the Jews temple are also the first neigh-
bors, all within a 400-meter circle. They practically cel-
ebrate, congratulate, and visit each other on all of their 
holydays; this has always been a tradition in Sarajevo’s 
long history. And, it was the case during the whole war 
and siege of Sarajevo, 1992 – 1995, I would say, in spite 
of all circumstances!

What was the reason for that? In my opinion, Greater 
Sarajevo is situated in the middle of the Dinaric moun-
tains, from the very beginning of this area’s history, in 
fact, it was the cross-road between the East and West, 
the North (Pannonia) and the South (Mediterranean), 
but semi-isolated. It was also a cross-road between the 
western and eastern Christianity, Islam, and finally, Ju-
daism, without the domination of anyone.

But, during the Second World War, under the German 
and local fascists, Sarajevo was unable to save Jews, 
about 20% of its 80.000 population. They were practi-
cally all exterminated, with small part survived, who 
were escaped or have joint the Tito’s communists, who 
prevailed after the war.

Etnik çeşitliliğini her zaman savunduğum ve 
çok sevdiğim Saraybosna’da, etnik ve dini bir 
sinerji içinde büyüdüm. Bu sinerjinin etkisi çok 

büyük; sonuçlar bir bütün olarak parçaların topla-
mından daha anlamlı; tolerans. Saraybosna’da, farklı 
etnik gruplar için ayrı mahalleler veya şehir bölgeleri 
yoktur, herhangi bir etnik grubun çoğunluğundan da 
söz edemeyiz.  Tüm halk her şeyden önce komşudur; 
Ortodoks ve Katolik kiliseleri, cami, sinagoglar da 400 
metrelik bir daire içindedirler. Bütün kutsal günlerini 
birlikte kutlarlar, birbirlerini tebrik ve ziyaret ederler 
- bu, Saraybosna’nın tarihinde her zaman var olmuş 
olan bir pratiktir. Ve bu durum, tüm savaş boyunca, 
hatta 1992-1995 Saraybosna Kuşatması sırasında bile 
devam etti!

Bunun sebebi neydi? Bence sebep, büyük Saraybos-
na’nın, Dinar Dağları’nın ortasında yer alması. Bu böl-
ge tarihinin en başından beri,  Doğu ve Batı, Kuzey 
(Pannonia) ve Güneyin (Akdeniz) yarı-izole kesişim 
noktasıydı. Aynı zamanda Batı ve Doğu Hristiyanlığı, 
İslam ve Yahudiliğin, birbirlerine bir tahakküm çabası 
olmaksızın, bir arada bulunduğu bir buluşma nokta-
sıydı.

Ancak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Saraybosna, 
80.000 nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturan Yahudi-
leri Nazilerden ve bölgedeki faşistlerden kurtaramadı. 
Kaçan ya da savaştan sonra galip gelen Tito’nun gru-
buna katılanların küçük bir kısmı hayatta kaldı, ancak 
hemen hemen hepsi yok edildi.

BARIŞ İNŞASINDA

YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
SARAYBOSNA, BOSNA ÖRNEĞİ

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT
IN PEACEBUILDING
CASE OF SARAJEVO, BOSNIA

Dr. Tarik KUPUSOVİĆ
Saraybosna Belediye Eski Başkanı (1994-1996)
Former Mayor of Sarajevo (1994-1996)
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So, inter-ethnic and inter-religious 
harmony within the city is not 
enough to prevent the wider con-
flict, which is always the case. Citi-
zens are suffering, mainly because 
of the luck of local communal ser-
vices, food and other necessities. 
The role of local government is to 
prepare robust communal infra-
structure and enough basic reserves 
within the city. That will help the 
population to easily bridge the war-
time period and prevent or reduce 
internal tensions and criminal activ-
ity. And, internal cooperation, rath-
er than collaboration is the most 
important!

This was exactly the case with Sara-
jevo during the last war and siege of 
the city in 1992 – ’95.

Sarajevo was lucky to have many 
cities as friendly or sister cities 
many years before the war. Tradi-
tional openness of the city, cultural 
and industrial cooperation, Win-
ter Olympics 1984 and other fac-
tors have made Sarajevo officially 
friendly with 28 cities from all over 
the world. Success achieved by the 
cooperation between cities during 
the war and a short time later was 
excellent. Sarajevo enjoyed the rep-
utation of being the world’s cultural 
multiethnic center, defending the 
values of contemporary civilization 
against barbarism, terrorism, and 
fascism! And I was very happy. 

But…, the other story is why my 
very ambitious post-war vision for 
Sarajevo (and Bosnia) to become 
again in peace a “pearl” of all the 
best declared humanistic values of 
the UN and EU, mixed in one place, 
has not been seriously even tried to 
be realized. 

However, it was at it was, 27 years 
ago! After the 5 years of wars in 
former Yugoslavia, early postwar 
implementation of peace accord 
was not easy, it was for Balkan al-
ways very difficult, even now! Peace 

Dolayısıyla, şehir içinde etnik 
gruplar arası ve dinler arası uyum 
olması, daha geniş çatışmaları 
önlemek için yeterli değil. Vatan-
daşlar, temelde yerel toplumsal 
hizmetler, yiyecek ve diğer ihtiyaç 
maddelerinin olmaması nedeniyle 
acı çekiyor. Yerel yönetimlerin gö-
revi, şehir içinde sağlam bir top-
lumsal altyapı ve yeterli temel kay-
nakları hazırlamaktır. Bu, nüfusun 
savaş zamanı birbiriyle daha kolay 
iletişim kurmasına, iç gerilimleri ve 
suç olaylarını önlenmesine veya 
azalmasına yardımcı olacaktır. Bu 
durumda iş birliğinden ziyade iç 
işbirliği en önemlisidir!

Saraybosna’da durum, son savaş 
ve kuşatma (1992-1995) sırasında 
tam olarak böyleydi.

Saraybosna, savaştan yıllar önce 
birçok dost veya kardeş şehre sa-
hip olduğu için çok şanslıydı. Şeh-
rin geleneksel açıklığı, kültürel ve 
endüstriyel işbirlikleri, 1984 yılın-
da gerçekleşen Kış Olimpiyatları 
ve diğer faktörler, Saraybosna’nım 
dünyanın her yerinden 28 şehir-
le resmi olarak dostluk kurmasını 
sağladı. Şehirlerarası işbirliği ile 
savaş sırasında ve sonrasında üs-
tün başarı elde ettik. Saraybosna, 
barbarlığa, terörizme ve faşizme 
karşı çağdaş uygarlığın değerlerini 
savunan, dünyanın çok etnikli kül-
türel merkezi olarak ün kazandı! 
Ve ben bu durumdan çok mutluy-
dum. 

Ancak bir diğer hikâye, savaş son-
rası Saraybosna’ya (ve Bosna-Her-
sek’e) dair yeniden barış içinde, 
BM ve AB tarafından beyan edi-
len insani değerlerin tek bir yer-
de birleştirilmiş bir “incisi” olma 
konusundaki iddialı vizyonumun 
neden ciddi anlamda hayata bile 
geçirilmeye çalışılmadığıdır. 

Ancak bu 27 yıl önceydi. Eski Yu-
goslavya’daki 5 yıllık savaş döne-
minden sonra, savaş sonrası erken 
barış anlaşmalarının uygulanması 

“YEREL YÖNETİMLERİN 
GÖREVİ, ŞEHİR İÇİNDE 
SAĞLAM BİR TOPLUMSAL 
ALTYAPI VE YETERLİ 
TEMEL KAYNAKLARI 
HAZIRLAMAKTIR.

THE ROLE OF LOCAL 
GOVERNMENT 
IS TO PREPARE 
ROBUST COMMUNAL 
INFRASTRUCTURE 
AND ENOUGH BASIC 
RESERVES WITHIN THE 
CITY.
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in Bosnia has endured since the signing of the Dayton 
Peace Accords. Annex 4 of the accord still stands as the 
Constitution for Bosnia and Herzegovina, which is very 
ethnically oriented and continues to be the basis for the 
structure of all governments and their bodies, including 
the present political divisions.

For Sarajevo, there was an earlier conception of a Dis-
trict, or Special status as the capital of BiH, not clearly de-
fined in the Dayton Accord. But, the implementation of 
Dayton for nationalistic political forces meant the can-
cellation of the City’s status as multiethnic capital, and 
its transformation into one of 10 Cantons in the Federa-
tion of Bosnia and Herzegovina. Cantons were designed 
with a clear ethnic majority: 5 are with Bosniak’s ethnic 
(Bosnian’s Muslims) majority, 3 with a Croat (Bosnian’s 
Catholics) majority, and two with around 50:50%. For 

Balkanlar için her zaman çok zordu, şimdi bile öyle! 
Dayton Barış Antlaşmaları’nın imzalanmasından bu 
yana Bosna’da barış devam ediyor. Antlaşmanın Ek 
4’ü, mevcut siyasi bölgeler de dâhil olmak üzere tüm 
hükumetlerin ve organlarının yapısının temeli olma-
ya devam eden, oldukça etnisite odaklı Bosna Hersek 
Anayasası’nı oluşturuyor.

Saraybosna’nın daha önce Dayton Antlaşması’nda 
açıkça tanımlanmayan bir “Bölge” statüsü veya Bos-
na-Hersek’in başkenti olmasından kaynaklı özel bir 
statüsü vardı. Ancak Dayton’un milliyetçi siyasi güçler 
için uygulanması, şehrin etnik çeşitliliğe sahip bir baş-
kent olma özelliğini kaybetmesi ve Bosna-Hersek’teki 
10 kantondan birine dönüştürülmesi anlamına geli-
yordu. Kantonlar, bölgenin net etnik çoğunluklarına 
göre tasarlandı: 5’inde Boşnak etnik (Bosnalı Müslü-
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two years, the city of Sarajevo with a Mayor as its Head 
and an autonomous government disappeared; Canton 
Sarajevo, with its governor assumed everything.

My friends and I, who have a really multiethnic concept 
of Sarajevo, were not strong enough; there was not “crit-
ical mass” for a safe multiethnic Sarajevo as it was be-
fore and during the war, to be a point of “crystallization” 
for the whole Bosnia as a multiethnic, citizen’s country, 
a country of nationally Bosnians (and Herzegovinians) 
in all their parts, and ethnically Bosnian Serbs, Bosnian 
Croats, Bosnian Bosniaks, others (like Jews, Roma, etc.), 

manlar) çoğunluğu, 3’ünde Hırvat (Bosnalı Katolikler) 
çoğunluğu var. Diğer ikisinde ise Boşnak ve Hırvat 
nüfusları yarı yarıyaydı. Saraybosna şehri ve belediye 
başkanı, özerk hükümet ile iki yıl boyunca ortadan 
kayboldu; Saraybosna Kantonu ve valisi göreve de-
vam etti.

Saraybosna için etnik çeşitli bir tahayyüle sahip olan 
arkadaşlarım ve ben yeterince güçlü değildik. Çok 
etnikli Saraybosna’yı savaş öncesi ve sırasında oldu-
ğu gibi güvenli hale getirmek için etnik olarak çeşitli, 
yurttaşlara ait, her yönüyle tüm Boşnak ulusunun (ve 
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and just citizens (as it is written in the Preamble of the 
Constitution). 

The first elections according to Dayton for the entire 
Bosnia and Herzegovina were held in September 1996. 
It produced a tripartite national presidency and an eth-
nically apportioned national legislature dominated by 
nationalist parties. They have been ruling the country 
for the last 25 years as a three-feudal property, with 
strong influence and help from neighboring Croatia and 
Serbia. Other non-nationalist parties, even though they 
were in a broad coalition in force for some short periods, 

Herseklilerin), etnik olarak Bosnalı Sırpların, Bosnalı 
Hırvatların, Bosnalı Boşnakların, diğerlerinin (Yahudi-
ler, Romanlar vb.) ve sadece vatandaşların (Anayasa-
nın Önsözünde yazıldığı gibi) ülkesi olarak Bosna’nın 
“kristalleşme” noktası olmasına yönelik bir “kritik kit-
le” yoktu. 

Eylül 1996’da tüm Bosna-Hersek için Dayton’a göre 
yapılan ilk seçimler, üçlü bir ulusal başkanlık sistemi 
ve milliyetçi partilerin egemen olduğu, gruplara etni-
site temelli bir şekilde paylaştırılmış bir ulusal yasama 
organı üretti. Son 25 yıldır ülkeyi, komşu Hırvatistan 
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failed to change the prescription.

The only hope for BiH now is the EU, with the world’s 
most advanced “Acquis communautaire”, including 
“relaxing” relations with its neighbors. I really believe in 
Brussels’ professional bureaucracy and the strict imple-
mentation of the mentioned Acquis. 

And still one remark. Future advanced actions for BiH, 
the Western Balkans and the EU are really up to the EU 
and local leaders. Human individual rights and free-
doms already agreed upon and formalized in the UN 
Charter of 1945 and the Universal Declaration of Hu-
man Rights of 1948. remain entirely valid. Multilateral-
ism will win in the end.

The multiethnicity and diversity of Sarajevo from be-
fore the war and during the war are still, at least partly, 
saved. Citizens remain citizens, and they are dominant 
in the city.

Anyhow, Sarajevo today, 27 years after the war, remains 
attractive. People are moving in, coming to work; there 
are more and more tourists from all sides; the diaspora is 
flooding it in the summer. Some streets are bumpy, city 
traffic is bad, water reductions were done every day until 
a couple of years ago, but this is our city; it will be better. 
The past should certainly be remembered from time to 
time, but today we should work for the future.

We see that now, cities are becoming bigger and more 
people live in them; they are becoming more and more 
populous. Nowadays, cities are coming closer to each 
other, but this happens more through information tech-
nologies than physically. Information as the trigger for 
any action is practically instantaneous. 

Cities may be historical and contemporary centers of 
civilization, culture, tolerance, and the economy, but 
they are also the source of organized crime, conflict of 
every kind, and war. The spread of conflicts and their 
resolution depend on local elites, intellectuals, and lead-
ers. Such are the empirical facts of the 1992-1996 war in 
Bosnia, as well as of all recent wars.

The goals of peacebuilding in the Western process are 
pragmatic, and directed toward the possibility of a “win-
win” scenario that will enable disputants to forget the 
past and move on. In contrast, there is a manifest con-
cept for preserving and cultivating the established “wis-
dom” of the community.  The process is continuity-ori-
ented; history is regarded as a source of stability and 
guidance that provides lessons for shaping a common 
future. The abstract concept of peace as the literal act of 
stopping conflict and settling into forever lasting peace 
in diversity in the Balkans may be more acceptable, be-

ve Sırbistan’ın güçlü etkisi ve yardımıyla üçlü feodal 
bir yapı olarak yönetiyorlar. Milliyetçi olmayan diğer 
partiler, bazı kısa dönemler için geniş koalisyon halin-
de olsalar da, durumu değiştirmeyi başaramadılar.

Bosna-Hersek için şu anda tek umut, komşularının “ra-
hatlatıcı” ilişkileri de dâhil olmak üzere, dünyanın en 
gelişmiş “Avrupa Birliği Müktesebatı”na sahip AB’dir. 
Brüksel profesyonel bürokrasisine ve bahsi geçen 
Müktesebatın katı bir şekilde uygulanmasını destek-
liyorum. 

Ve son bir açıklama. Bosna-Hersek, Batı Balkanlar ve 
AB için gelecekte atılacak adımlar, gerçekten AB’ye ve 
yerel liderlere bağlı. 1945 tarihli BM Şartı, 1948 tarihli 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde hâlihazırda 
üzerinde anlaşmaya varılan ve resmileştirilen insanla-
rın bireysel hak ve özgürlükleri tamamen geçerliliğini 
korumaktadır. Günün sonunda çok taraflılık kazana-
caktır.

Saraybosna’nın savaş öncesi ve savaş sırasındaki çok 
etnikli yapısı ve çeşitliliği kısmen korundu. Kentliler 
hala kentli olarak şehirde egemen bir güç olarak var 
oluyorlar.

Her şeye rağmen Saraybosna, savaşın üstünden 27 yıl 
geçtikten sonra bugün çekiciliğini hala korumakta. 
İnsanlar buraya taşınıyor, çalışmaya geliyor, dünyanın 
her yerinden çok fazla turist geliyor; Saraybosna yazın 
diasporanın gelişi ile dolup taşıyor. Bazı sokaklar en-
gebeli, şehir trafiği kötü, birkaç yıl öncesine kadar su 
kesintileri her gün yapılıyordu, ama bu bizim şehrimiz 
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cause “win-win” is for rational people, but people enter-
ing into the wars in the Balkans were not rational!

I am therefore convinced that conflicts can be prevented 
and the victims of wars considerably reduced by means 
of political wisdom conceived in urban environments. 
The main task of the local elite and government is to 
develop and maintain robust and adaptive communal 
infrastructure, to be prepared for the consequences of 
climate change and war eventualities. That is how I un-
derstand the promotion of affirmative activities by hon-
est people on the local level, people who set examples 
for others.

ve zamanla daha iyi olacak. Geçmiş, ara ara mutlaka 
hatırlatılmalı ama bugün, gelecek için çalışmalıyız.

Artık şehirlerin büyüdüğünü, daha çok insanın şe-
hirlerde yaşadığını görüyoruz; şehirler giderek daha 
kalabalıklaşıyor. Günümüzde şehirler birbirleri ile ya-
kınlaşıyor, ancak bu fiziksel olmaktan çok bilgi tekno-
lojileri aracılığıyla oluyor - herhangi bir eylemin tetik-
leyicisi olarak bilgi, aniden pratik hale geliyor. 

Şehirler tarihi ve çağdaş uygarlıkların, kültürün, hoş-
görünün ve ekonominin merkezleri olabilir, ancak 
aynı zamanda organize suçlar, her türlü çatışma ve 
savaşlar da şehirlerde yaşanıyor. Çatışmaların yayıl-
ması ve çözümü yerel aydınlara, entelektüellere ve 
liderlere bağlı. Bunlar 1992-1996 döneminin ampirik 
gerçekleridir, hatta sadece Bosna’daki savaşın değil, 
son zamanlardaki tüm savaşlar için geçerlidir.

Batı’daki süreçlerde barış inşasının hedefleri prag-
matiktir ve tarafların geçmişi unutup yoluna devam 
etmelerini sağlayacak bir “kazan-kazan” senaryosu 
olasılığını hedefler.  Buna karşılık, topluluğun yerleşik 
“aklını” korumak ve geliştirmek için belirli bir tasavvur 
vardır. Süreç süreklilik odaklıdır; tarih, ortak bir gele-
ceği şekillendirmek için bir istikrar ve rehberlik kay-
nağı olarak kabul edilir. Balkanlar’da çatışmayı dur-
durmanın ve farklılıklara dokunmadan kalıcı barışa 
yerleşmenin gerçek eylemi olarak soyut barış kavra-
mı, daha kabul edilebilir olabilir, çünkü “kazan-kazan” 
senaryosu rasyonel insanlar içindir, ancak Balkanlarda 
savaşlara giren insanlar rasyonel değildi!

Bu nedenle, kentsel çevrelerin politik aklıyla çatışma-
ların önlenebileceğine ve savaş mağdurlarının önem-
li ölçüde azaltılabileceğine inanıyorum. Yerel elitlerin 
ve hükumetin temel görevi, iklim değişikliklerinin ve 
savaş olasılıklarının sonuçlarına hazırlıklı olmak için 
sağlam ve uyarlanabilir toplumsal altyapıyı geliştir-
mek ve sürdürmektir. Yerel düzeyde dürüst insanların, 
başkalarına örnek olan insanların olumlu faaliyetlerini 
teşvik etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

BOSNA-HERSEK İÇİN 
ŞU ANDA TEK UMUT, 
KOMŞULARININ 
“RAHATLATICI” İLİŞKİLERİ 
DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, 
DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 
“AVRUPA BİRLİĞİ 
MÜKTESEBATI”NA SAHİP 
AB’DİR. 

THE ONLY HOPE FOR BIH 
NOW IS THE EU, WITH THE 
WORLD’S MOST ADVANCED 
“ACQUIS COMMUNAUTAIRE”, 
INCLUDING “RELAXING” 
RELATIONS WITH ITS 
NEIGHBORS.
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Mr. Oleksandr Slobozhan, you are the Exec-
utive Director of the Association of Ukrain-
ian Cities. Would you like to tell us more 

about yourself for our readers?

Indeed, I am Executive Director of the All-Ukrainian As-
sociation of Local Governments “Association of Ukrain-
ian Cities” (AUC). I have been working at the AUC for 
almost 12 years, including five years as its Executive 
Director. This is a great honor for me because our Asso-
ciation celebrates its 30th anniversary this year. At the 
time of its creation (June 26, 1992), it had 35 members. 
Today, the AUC unites 978 cities, towns, settlements, and 
villages - more than 70% of all municipalities in Ukraine.

I have earned a Ph.D. in public administration and 
more than 15 years of experience in public and munic-
ipal administration, decentralization, local governance, 
and budget policy, providing legal advice and drafting 
regulations, as well as developing and implementing 
international programs and projects. I am the author 
of more than 20 scientific publications, including on lo-
cal government reform and decentralization, the state 
budget, the economic development of united munici-
palities, and land ownership at the national, regional, 
and local levels.

Over the years, I have led dozens of AUC-initiated na-
tional projects aimed at strengthening local self-gov-
ernment, deepening democracy, improving municipal 
development, promoting decentralization and eco-
nomic growth, and building sustainable dialogue be-
tween local, regional, and national authorities.

Sayın Oleksandr Slobozhan, Ukrayna Şehirler 
Birliği İcra Direktörü olarak okurlarımız için 
kendinizden biraz bahsetmek ister misiniz?

“Ukrayna Şehirleri Birliği”nin (AUC) İcra Direktörü-
yüm. 5 yılı İcra Direktörlüğü olmak üzere, 12 yıldır AU-
C’de görev almaktayım. Bu benim için büyük bir onur 
çünkü teşkilatımız bu yıl 30. kuruluş yılını kutluyor. 26 
Haziran 1992’deki kuruluşunda, 35 üyeyle yola çık-
mıştı, bugün AUC; 978 şehir, kasaba, yerleşim yeri ve 

“UKRAYNA BELEDİYELERİ HALKA HİZMET İÇİN İŞGAL 
TEHDİDİ ALTINDA DAHİ ÇALIŞIYOR”

“UKRANIAN LOCAL GOVERNMENTS ARE WORKING 
EVEN UNDER THE THREAT OF OCCUPATION TO 

SERVE THE PEOPLE”

OLEKSANDR SLOBOZHAN İLE RÖPORTAJ*

INTERVIEW WITH OLEKSANDR SLOBOZHAN*

UKRAYNA ŞEHİRLER BİRLİĞİ (AUC) 
İCRA DİREKTÖRÜ OLEKSANDR 
SLOBOZHAN’LA UKRAYNA’DA 
YAŞANAN ENDİŞE VERİCİ SON 
GELİŞMELERİ, YEREL YÖNETİMLERİN 
DURUMUNU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BARIŞA NASIL ULAŞILACAĞINI 
KONUŞTUK.

WE TALKED TO OLEKSANDR 
SLOBOZHAN, EXECUTIVE 
DIRECTOR OF THE ASSOCIATION 
OF UKRAINIAN CITIES (AUC), 
ABOUT THE WORRISOME RECENT 
DEVELOPMENTS IN UKRAINE, 
LOCAL GOVERNMENTS AND HOW 
TO ACHIEVE SUSTAINABLE PEACE.

* Röportajlarda ifade edilen görüşler ilgili kişinin kendi görüşleri olup, MEWA Agora’nın editoryal görüşlerini yansıtmayabilir.
* The views expressed in the interviews represent the personal views of the interviewee and does not necessarily reflect the 
editorial views of MEWA Agora.
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The media reports and eyewitnesses’ accounts re-
veal horrific visuals and stories from Ukraine; we 
would like you to bring us acquainted with the cur-
rent situation in Ukraine and especially in Kyiv?

Indeed, the Russian Federation’s terrible and brutal war 
against Ukraine continues. Russia has violated and 
keeps violating international law and has committed 
serious war crimes. They are recorded by numerous in-
ternational organizations.

It hurts to talk about it, but the aggressor is not only 
attacking military targets but also killing thousands of 
civilians. During the war in Ukraine, more than three 
thousand civilians, including more than 220 children, 
were killed! The enemy is destroying the infrastructure 
of cities, towns, and villages - thousands of kilometers 
of roads have been bombed, more than 1,400 schools 
and kindergartens, about 350 hospitals, and 32 million 
square meters of housing have been destroyed or dam-
aged. The total number is almost 70,000 facilities.

As of May 2, the total amount of damage caused by 
the Russian aggressor to Ukraine’s infrastructure had 
reached almost 92 billion US dollars, but the total loss, 
according to the KSE Institute, amounted to almost 600 
billion US dollars.

You have probably seen terrible shots from the town 
of Bucha, near Kyiv, which shocked the whole world… 
And I had to experience all that personally because I 

köyü bir araya getirmektedir ki bu, tüm belediyelerin 
%70’sinden fazlasını teşkil etmekte.

Kamu yönetimi alanında doktora yaptım, kamu ve 
belediye yönetimi, desantralizasyon, yerel yönetim ve 
bütçe politikası, hukuki danışmanlık sağlama ve yö-
netmelik hazırlama, uluslararası programlar ve proje-
ler geliştirme ve uygulama alanlarında 15 yıldan fazla 
deneyime sahibim. Yerel yönetim reformu ve desant-
ralizasyon, devlet bütçesi, birleşik belediyelerin eko-
nomik gelişimi ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde 
toprak mülkiyeti de dahil olmak üzere 20’den fazla 
bilimsel yayının sahibiyim.

Yıllar boyunca, AUC tarafından başlatılan yerel öz yö-
netimi güçlendirmeyi, demokrasiyi derinleştirmeyi, 
belediye gelişimini iyileştirmeyi, desantralizasyon, 
ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi ve ayrıca yerel, 
bölgesel ve ulusal yetkililer arasında sürdürülebilir di-
yalog kurmayı amaçlayan birçok ulusal projeye lider-
lik yaptım.

Ukrayna’dan korkunç görüntüler ve haberler gel-
mekte. Ukrayna’daki ve özellikle Kiev’deki mevcut 
durum hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı korkunç ve 
acımasız savaşı sürüyor. Rusya, uluslararası hukuku 
ihlal etti ve ihlal etmeye devam ediyor, ciddi savaş 
suçları işledi. Bunlar, çok sayıda uluslararası kuruluş 
tarafından kayıt altına alınmakta.
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got into Bucha before the war and was able to get out 
only in mid-March. For three weeks, people stayed in 
basements without water, food, heat, or electricity. To 
survive, we melted the snow. I personally watched as 
columns of tanks drove and deliberately destroyed gas 
stations and supermarkets to minimize people’s resist-
ance. The same situation was found in other municipal-
ities around the capital.  

The aggressor continues missile attacks on Ukrainian 
cities, shooting humanitarian corridors, preventing the 
evacuation of civilians or delivering humanitarian aid. 
Fierce battles continue for Mariupol, where many peo-
ple died from shelling, famine, and cold. Kharkiv, Sumy, 
Chernihiv, and many other cities and towns were also 
heavily shelled. Today, more than 900 municipalities 
in Ukraine do not have access to water, electricity, and 
gas. Many of them are on the edge of a humanitarian 
catastrophe. The Russian military forcibly deports the 
civilian population of Ukraine to the territory of Russia.

The enemy puts a lot of pressure on local governments, 
threatening them and their families. It abducted mayors 
and other local officials in order to force them to coop-
erate. The AUC is monitoring such cases and is actively 
working to free imprisoned locals. In total, during the 
war, 53 officials, including 30 mayors were abducted. 
As of May 16, 6 mayors and 5 other local government 
officials (a deputy mayor, a local council member, and 
starostas) are being held captive by the Russian military. 
The AUC is constantly appealing to international or-
ganizations to join in the release of abducted local gov-
ernment officials. For example, such infographics have 
been distributed to AUC partner associations around 
the world. 

Migration was a big problem during the war. Due to the 
combat actions and the destruction of housing, people 
are forced to leave their homes in search of safe plac-
es for themselves and their kids. More than 7.5 million 
Ukrainian citizens moved to other cities and became in-
ternally displaced. More than 5 million people, 2 million 
of whom are children, have left for Europe.

The capital of Ukraine also suffered from missile strikes 
and shelling. In Kyiv, which is still Russia’s “dream”, more 
than 200 houses, schools and kindergartens, shopping 
malls, and other infrastructure have been damaged. 
Thanks to the efforts of the Armed Forces of Ukraine and 
territorial defense, Russian troops failed to capture Kyiv.

How has the readiness been to provide basic amen-
ities and other services to people, and how have 
Local Governments been able to function in such a 
crisis?

Bunun hakkında konuşmak acı veriyor, ancak saldır-
gan taraf, sadece askeri hedeflere saldırmakla kal-
mıyor, aynı zamanda binlerce sivili de öldürüyor. Uk-
rayna’da savaş sırasında 220’den fazla çocuk da dahil 
olmak üzere, üç binden fazla sivil öldürüldü! Şehirle-
rin, kasabaların ve köylerin altyapısı yok ediliyor - bin-
lerce kilometre yol bombalandı,1.400’den fazla okul 
ve anaokulu, yaklaşık 350 hastane, 32 milyon metre-
kare konut yıkıldı veya hasar gördü. Hasar gören top-
lam tesis sayısı 70.000. 

2 Mayıs itibariyle, Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısına 
verdiği toplam hasar yaklaşık 92 milyar ABD dolarına 
ulaştı, ancak Kiev Ekonomi Okulu Enstitüsü’ne göre 
toplam kayıp yaklaşık 600 milyar ABD doları.

Muhtemelen Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasın-
dan, tüm dünyayı şoke eden korkunç görüntüleri 
görmüşsünüzdür. Bunları bizzat yaşamak zorunda 
kaldım çünkü savaştan önce Bucha’daydım ve ancak 
Mart ortasında çıkmayı başarabildim. Üç hafta bo-
yunca insanlar bodrumlarda susuz, yiyeceksiz, ısısız, 
elektriksiz kaldı. Hayatta kalabilmek için karı eritmeye 
mecbur kaldık. İnsanların direnişini kırmak için tank-
ların nasıl benzin istasyonlarını ve süpermarketleri 
kasten tahrip ettiğini izledim. Başkent çevresindeki 
diğer belediyelerde de aynı durum söz konusuydu.

Saldırgan, Ukrayna şehirlerine füze saldırılarına de-
vam ediyor, insani koridorları vuruyor, sivillerin tahli-
yesini ve insani yardım çabalarını engelliyor. Bombar-
dıman, kıtlık ve soğuktan çok sayıda insanın hayatını 
kaybettiği Mariupol için şiddetli çatışmalar devam 
ediyor. Kharkiv, Sumy, Chernihiv ve birçok şehir ve 
kasaba da yoğun bir şekilde bombalandı. Bugün Uk-
rayna’da 900’den fazla belediyenin suya, elektriğe ve 
gaza erişimi yok. Birçoğu insani bir felaketin eşiğinde 
bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın sivil nüfusunu 
zorla Rus bölgesine sürgün ediyor. 

Düşman, yerel yönetimlere çok fazla baskı yapıyor, 
onları ve ailelerini tehdit ediyor. Belediye başkanlarını 
ve diğer yerel yetkilileri iş birliği yapmaya zorlamak 
için kaçırdı. AUC bu tür vakaları izlemekte ve tutukla-
nan yerel halkın serbest kalması için aktif olarak çalış-
maktadır. Savaş sırasında, toplamda 30 belediye baş-
kanı da dahil olmak üzere 53 yetkili kaçırıldı. 16 Mayıs 
itibarıyla 6 belediye başkanı ve 5 diğer yerel yönetim 
yetkilisi (bir belediye başkan yardımcısı, bir yerel mec-
lis üyesi ve topluluk liderleri) Rus ordusu tarafından 
esir tutulmakta. AUC, sürekli olarak uluslararası kuru-
luşları, kaçırılan yerel yönetim yetkililerinin özgürlük-
lerine kavuşması çabalarına katılmaya davet etmekte. 
AUC, dünya çapındaki ortak kuruluşlarına konuya dair 
infografikler dağıtmakta.
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I’ll start my answer from the capital of Ukraine. Mr. Vi-
taliy Klitschko, Mayor of Kyiv, is the Chairman of the As-
sociation of Ukrainian Cities. Since the beginning of the 
war, more than half of population, that is, several mil-
lion people has left the capital. The city government did 
everything possible to provide the necessary services to 
the remaining people. Of course, certain transport and 
other restrictions had to be imposed, but Kyiv residents 
were provided with the necessary assistance. There was 
a humanitarian headquarters in Kyiv, subway stations 
served as shelters, professional psychologists and vol-
unteers worked with people, and public utilities per-
formed their work (streets were cleaned, garbage was 
removed). But it was extremely important, especially in 
the first month of the war, to ensure territorial defense, 
set up checkpoints, and so on.

I want to emphasize that local governments throughout 
the country are doing everything possible and impossi-
ble for people to receive services and assistance, work-
ing even under fire and under the threat of occupation.

Forced migrants have become a great challenge for the 
municipalities of western Ukraine. After all, they also 
need to ensure a normal existence, as well as housing, 
humanitarian aid, and much more. And all that falls on 
the shoulders of the local government.

The Association of Ukrainian Cities plays an important 
role in the functioning of local self-government. Togeth-
er with the Parliament and the Government of Ukraine, 
we are working on changes to the legislation necessary 
for the activities of municipalities in wartime. We co-

Göç, savaş sırasında büyük bir sorundu. Çatışmalar ve 
konutların yıkılması nedeniyle insanlar kendileri ve 
çocukları için güvenli yerler aramak için evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. 7,5 milyondan fazla Ukrayna 
vatandaşı diğer şehirlere gitti ve ülke içinde yerinden 
edilmiş kişiler haline geldi. 2 milyonu çocuk olmak 
üzere 5 milyondan fazla insan Avrupa’ya göç etti. 
Ukrayna’nın başkenti de füze saldırılarına ve bom-
bardımana maruz kaldı. Hala Rusya’nın “rüyası” olan 
Kiev’de; 200’den fazla ev, okul ve anaokulları, alışve-
riş merkezleri ve diğer altyapı hasar gördü. Ukrayna 
Silahlı Kuvvetlerinin çabaları ve savunması sayesinde 
Rus askerleri Kiev’i ele geçirmeyi başaramadı.

İnsanlara temel hizmetlerin sunulması noktasın-
da yerel yönetimler hazır mıydı? Yerel Yönetimle-
rin böyle bir krizde nasıl işlevi vardır?

Cevabıma Ukrayna’nın başkentinden başlayacağım. 
Kiev Belediye Başkanı Sayın Vitaliy Klitschko, Ukrayna 
Şehirler Birliği’nin Başkanıdır. Savaşın başlangıcından 
bu yana, nüfusun yarısından fazlası, yani birkaç mil-
yon insan, başkenti terk etti. Şehir yönetimi, kalan 
insanlara gerekli hizmetleri sağlamak için mümkün 
olan her şeyi yaptı. Tabii ki, belirli kısıtlamaların ge-
tirilmesi gerekiyordu, ancak Kiev nüfusuna gerekli 
yardım sağlandı. Kiev’de bir insani yardım merkezi, 
sığınak olarak hizmet veren metro istasyonları vardı, 
profesyonel psikologlar ve gönüllüler insanlarla çalış-
tı ve kamu görevlileri işlerine devam etti (sokaklar te-
mizlendi, çöpler kaldırıldı). Ancak özellikle savaşın ilk 
ayında toprak savunmasını sağlamak, kontrol nokta-
ları kurmak son derece önemliydi. Ülke genelinde ye-
rel yönetimlerin halkın hiz-
met ve yardım alması için 
mümkün olan ve olmayan 
her şeyi yaptığını, ateş altın-
da ve işgal tehdidi altında 
dahi çalıştığını vurgulamak 
istiyorum.

Göç etmek zorunda kalan-
lar, batı Ukrayna belediye-
leri için büyük bir zorluk 
haline geldi. Ne de olsa, 
barınma, insani yardım gibi 
şeylerin yanında normal bir 
hayat imkânı da sağlamala-
rı gerekiyor. Ve tüm bunlar 
yerel yönetimin omuzları 
üstünde. Ukrayna Şehirler 
Birliği, yerel özyönetimin 
işleyişinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Parlamento 
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ordinate the provision of humanitarian aid and other 
assistance and monitor the situation and needs of mu-
nicipalities.

As the Executive Director of the Association of Lo-
cal Governments, who experienced what an armed 
conflict can do to cities, can you share your per-
spective on cities’ role in the prevention of conflict, 
peacebuilding, and crisis management?

Municipality management should be wise, and it is ex-
tremely important to develop strategies in different sit-
uations. Cities must be ready for any circumstances and 
have clear action plans for both local governments and 
residents. It is necessary to work with the population, 
taking into account their cultural diversity, to counter 
misinformation. It is very useful to cooperate with other 
cities to resolve common issues, and share experiences. 
It is important to defend common interests. And that is 
one of the main objectives of our Association, together 
with the municipalities, to identify problems, work out 
ways to solve them, and defend the interests of inhabit-
ants in a constructive dialogue with the central govern-
ment.

What has been the response of the cities from 
around the world towards providing solidarity and 
support?

Cities from all over the world are supporting us. Many 
national associations of local governments and other 
organizations of local governments condemned the 
war, expressed solidarity with the people of Ukraine, 
and helped us.

ve Ukrayna Hükümeti ile birlikte, belediyelerin savaş 
zamanındaki çalışmaları için gerekli mevzuat değişik-
likleri üzerinde çalışıyoruz. İnsani yardım ve diğer yar-
dımların sağlanmasını koordine ediyor, belediyelerin 
durumunu ve ihtiyaçlarını izliyoruz.

Çatışmaların şehirlere neler yapabileceğini dene-
yimleyen biri olarak; çatışmaların önlenmesi, ba-
rış inşası ve kriz yönetimi süreçlerinde şehirlerin 
rolüne ilişkin bakış açınızı paylaşabilir misiniz?

Belediye yönetimi ne yaptığını biliyor olmalı. Farklı 
durumlarda stratejiler geliştirmek son derece önem-
lidir. Şehirler her koşula hazır olmalı ve hem yerel yö-
netimler hem de bölge sakinleri için eylem planlarına 
sahip olmalıdır. Yanlış bilgilendirmeyi önlemek için, 
kültürel çeşitliliği dikkate alarak nüfusla birlikte çalış-
mak gerekir. Ortak sorunları çözmek, deneyim paylaş-
mak için diğer şehirlerle iş birliği yapmak faydalı ola-
caktır. Ortak düşünceleri savunmak önemlidir. Birlikte 
sorunları belirlemek, bunları çözmenin yollarını bul-
mak ve merkezi hükümetle yapıcı bir diyalog içinde 
bölge sakinlerinin çıkarlarını savunmak, Birliğimizin 
ana hedeflerinden biridir.

Dünyanın farklı yerlerinden şehirlerin dayanışma 
ve destek sağlamaya yönelik adımları neler oldu?

Tüm dünyadan şehirler bize desteklerini sunuyor. 
Ulusal çaptaki birçok yerel yönetim birliği ve diğer ye-
rel yönetim teşkilatları savaşı kınadı, Ukrayna halkıyla 
dayanışmasını ifade etti ve bize destek sundu. Dünya-
nın dört bir yanındaki şehirler, AUC’nin çağrısı üzerine 
Ukrayna’daki kardeş şehirlerine insani yardım sağladı. 

Oleksandr Slobozhan’ın CNN Röportajı, Rus kuvvetlerinin kuşatması altındaki Bucha kenti.
CNN Interview with Oleksandr Slobozhan, Bucha, under the siege of Russian forces.
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Cities around the world have provided humanitarian 
aid and other assistance to their partner cities in Ukraine 
on the appeal of the AUC. More than 5 million Ukrainian 
refugees have been adopted by the cities of other coun-
tries. We are very grateful for your support!

I would like to draw your attention to something: to help 
Ukrainian municipalities, you can register on the web-
site www.cities4cities.eu, created with the support of the 
Congress of Local and Regional Authorities of the Coun-
cil of Europe and the Association of Ukrainian Cities, or 
email directly to the AUC.

What has been the support from organizations such 
as UCLG and CEMR in times of dire need?

We are very grateful to our partners! From the first days 
of the war, the Council of European Municipalities and 
Regions helped us a lot. Mr. Fabrizio Rossi, CEMR Sec-
retary General, has set up a special working group to 
coordinate aid to Ukraine. It includes representatives 
of various organizations. The CEMR also distributes a 
newsletter covering events in Ukraine and Europe re-
lated to the war and assistance to Ukraine. It has also 
supported the initiatives of the Association of Ukrainian 
Cities to assist Ukrainian municipalities, as well as pro-
vided an opportunity to share the truth about Russia’s 
war against Ukraine during international events. We 
regularly participate in the CEMR working group meet-
ings and other events. AUC representatives also deliv-
ered speeches at the UCLG events. As a result, support 
for Ukraine and assistance to Ukrainian municipalities 
have increased. Negotiations are currently underway 
with the UCLG for specific assistance.

In the context of the post-conflict period, what is the 
roadmap and role of local governments and cities 
towards rebuilding?

Local governments are best aware of the needs of their 
municipalities. Therefore, they play an important role 
both during the war and in the postwar period, as well. 
Throughout its history, the Association of Ukrainian Cit-
ies has been the voice of local self-government in the di-
alogue with Parliament and the Government. And now 
we are already implementing of the strategy of recon-
structing our cities, towns, settlements, and villages. We 
are working out proposals and concepts. For example, 
we took the initiative to invite cities around the world to 
“take patronage” over specific municipalities in Ukraine 
to help them revive, rebuild, and become beautiful and 
comfortable places to live in the post-conflict period. 
The AUC will assist in establishing such contacts.

Do you have any particular messages for the inter-
national community of local governments?

5 milyondan fazla Ukraynalı mülteci, diğer ülkelerin 
şehirleri tarafından kabul edildi. Desteğiniz için min-
nettarız!

Dikkatinizi çekmek isterim: Ukrayna belediyelerine 
yardımcı olmak için, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi ve Ukrayna Şehirler Birliği’nin 
desteğiyle oluşturulan www.cities4cities.eu web site-
sine kayıt olabilirsiniz veya AUC’ye e-posta gönder-
mek için de aynı bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bu zor zamanlarda UCLG, CEMR gibi kuruluşların 
desteği nasıldı?

Ortaklarımıza çok minnettarız! Savaşın ilk günlerin-
den itibaren Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konse-
yi (CEMR) bize yardımcı oldu. CEMR Genel Sekreteri 
Sayın Fabrizio Rossi, çeşitli kuruluşların temsilcilerini 
de içeren, Ukrayna’ya yardımı koordine etmek için 
özel bir çalışma grubu kurdu. CEMR ayrıca Ukrayna 
ve Avrupa’daki olayları kapsayan, Ukrayna’daki mev-
cut duruma dair bir haber bülteni de dağıtmakta. 
Bununla birlikte, Ukrayna Şehirler Birliği’nin Ukrayna 
belediyelerine yardım etme girişimlerini de destekle-
di, uluslararası etkinlikler esnasında, savaş hakkındaki 
gerçekleri paylaşma fırsatı sağladı. CEMR’ın çalışma 
grubu toplantılarına ve diğer etkinliklere düzenli ola-
rak katılıyoruz. AUC temsilcileri de UCLG etkinlikle-
rinde konuşmalar yaptılar. Sonuç olarak, Ukrayna’ya 
verilen destek ve Ukrayna belediyelerine yapılan yar-
dımlar arttı. Spesifik yardımlar için şu anda UCLG ile 
müzakereler devam etmektedir.

Çatışma sonrası dönemde, yerel yönetimlerin ve 
şehirlerin, yeniden yapılanma yolundaki yol hari-
tası ve rolü nedir?

 Yerel yönetimler, bölgelerinin ihtiyaçlarını en iyi bi-
lenlerdir. Bu nedenle hem savaş sırasında hem de sa-
vaş sonrası dönemde önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Tarihi boyunca, Ukrayna Şehirler Birliği, Parlamento 
ve Hükümet ile diyalog halinde yerel özyönetimin 
sesi olmuştur. Ve şehirlerimizi, kasabalarımızı, yerle-
şim yerlerimizi ve köylerimizi yeniden inşa etme stra-
tejisinin gelişimine şimdiden dahil oluyor, öneriler 
ve konseptler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, çatışma 
sonrasında dünyanın dört bir yanındaki şehirleri Uk-
rayna’daki belirli belediyelere “hami olmaya” davet 
etme girişiminde bulunduk. Bu sayede şehirlerin 
yeniden canlanmalarına, yeniden inşa edilmelerine 
destek olunacak. AUC, bu tür temasların kurulmasına 
yardımcı olacaktır.

Uluslararası yerel yönetimler topluluğu için özel 
mesajınız var mı?
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Thank you for your help, and we ask you to make every 
effort to stop the war and help restore our state.

The AUC works throughout Ukraine, including commu-
nities in the war zone and the occupied ones. It’s hard, 
but we can handle it. As an organization, we now need 
the support of international partners from around the 
world.

I believe in our victory!

Yardımınız için teşekkür ederken, savaşı durdurmak 
ve devletimizi yeniden canlandırmak için her türlü 
çabayı göstermenizi rica ederiz. AUC, savaş bölgesin-
deki topluluklar ve işgal altındakiler de dahil olmak 
üzere Ukrayna genelinde çalışmaktadır. İçinde bulun-
duğumuz durum zor ama üstesinden gelebiliriz. Bir 
kuruluş olarak, şimdi dünyanın her yerinden uluslara-
rası ortakların desteğine ihtiyacımız var.

Zafere olan inancımız tam!
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Crises and the LRGs

• Building and sustaining peace should be one of the 
most fundamental responsibilities of local and re-
gional governments. LRGs, as the closest level of gov-
ernment to the citizen, have a clear attitude toward 
safeguarding peace. UCLG as the biggest global net-
work of LRGs plays a crucial role in peacebuilding.

Kriz ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler

• Barışın inşası ve korunması yerel yönetimlerin en 
temel görevleri arasında yer almalıdır. Yerel yöne-
timler vatandaşa en yakın yönetim seviyesi olarak, 
barışı korumaya yönelik net bir tutuma sahiptir. Ye-
rel yönetimlerin en büyük küresel ağı olarak UCLG, 
barışın inşasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

UCLG’NİN
BARIŞ İNŞASINDAKİ ROLÜ

UCLG’S ROLE IN PEACEBUILDING
M. Furkan ÇALIŞAN

UCLG-MEWA

Odak   I    Focus
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UCLG Peace Prize

• The UCLG Peace Prize is the big-
gest initiative undertaken since 
2016 by UCLG in peacebuilding. 
Every three years, UCLG Peace 
Prize generates public awareness 
of the crucial role that local gov-
ernments play in ensuring and 
building peace.

• The second edition of the UCLG 
Peace Prize (2019) has been 
awarded to the Municipality of 
Arsal for its efforts in creating 
co-existence, peace-building and 
preventing conflict. In 2014, ISIS 
and Al-Nusra militants infiltrated 
the city of Arsal in Lebanon. This 
period of war and terror tore the 
community apart. Now, Arsal 
municipality is trying to bring 
the community back together. 
It does so through initiating and 
facilitating dialogue and media-
tion between Lebanese inhabit-
ants and Syrian refugees of Arsal 
by applying the principles of Sulh 
of Arabic culture. The Sulh tradi-
tion is a practice that reinforces 
civil social order, respect, and 
reconciliation among feuding 
community members by bring-
ing the parties of a conflict to-
gether with mediators to resolve 
issues. Based on the principles of 
this tradition, Lebanese inhabit-
ants and Syrian refugees of Arsal 
regularly convene to keep the 
dialogue going and resolve any 
current issues.

• The applications for the 2022 
edition of the UCLG Peace Prize 
have closed, and the winner will 
be announced at the UCLG World 
Congress in Daejeon, the central 
city of South Korea.

The Ukrainian Crisis and 
UCLG

• The recently aggravated crisis 
in Ukraine also saw the involve-

UCLG Barış Ödülleri

• UCLG Barış Ödülleri, UCLG’nin 
barış inşası alanında 2016’dan 
bu yana üstlendiği en büyük 
girişimdir. UCLG Barış Ödülle-
ri, her üç yılda bir, yerel yöne-
timlerin barışı sağlama ve inşa 
etmede oynadığı önemli role 
ilişkin kamuoyunda farkındalık 
yaratmaktadır.

• UCLG Barış Ödülleri’nin 2019 
yılında düzenlenen ikinci edis-
yonu, birlikte yaşama, barışı 
inşa etme ve çatışmayı önleme 
çabalarından dolayı Arsal Be-
lediyesi’ne verildi. 2014 yılında 
IŞİD ve El Nusra militanları Lüb-
nan’ın Arsal şehrine sızmıştı. 
Savaş ve terör içerisinde geçen 
bu dönem toplumu parçaladı. 
Arsal Belediyesi, bağları kop-
muş toplulukları günümüzde 
tekrar bir araya getirmeye ça-
lışıyor. Bu doğrultuda, Arap 
kültürünün Sulha ilkelerini uy-
gulayarak bölgenin yerel halkı 
olan Lübnanlılar ve Arsal’daki 
Suriyeli mülteciler arasında di-
yalogu katalize edip arabulu-
culuk görevini üstlenmektedir. 
Sulha geleneği, sorun yaşayan 
taraflarını sorunları çözmek için 
arabulucularla bir araya getire-
rek, ihtilaflı topluluk üyeleri ara-
sında toplumsal düzeni, saygıyı 
ve uzlaşmayı pekiştiren bir uy-
gulamadır. Bu geleneğin ilkeleri 
doğrultusunda, Arsal’ın Lüb-
nanlı sakinleri ve Suriyeli mül-
tecileri, diyaloğu sürdürmek ve 
mevcut sorunları çözmek için 
düzenli olarak bir araya geliyor.

• UCLG Barış Ödülleri’nin 2022 
edisyonu için başvurular sona 
erdi. Kazanan Güney Kore’nin 
Daejeon şehrindeki UCLG Dün-
ya Kongresi’nde açıklanacak.

Ukrayna Krizi ve UCLG

• Ukrayna’da son zamanlarda 
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ment of UCLG. In response to the attack on Ukraine, 
UCLG condemned the launch of military attacks on 
cities and regions throughout Ukraine in a public 
statement.

• Shortly after the statement, UCLG held a dialogue 
based initiative: UCLG Municipal Peace Talks, where 
many representatives from all over the world gath-
ered to discuss the role of LRGs in peacebuilding. 
Many LRG representatives showed solidarity with the 
Ukrainian Municipalities Association, representing 
the Ukrainian Municipalities during the talks.

• Speaking at the event, Mehmet Duman, Secretary 
General of UCLG-MEWA, conveyed the MEWA re-
gion’s perspective on peace and the contributions of 
UCLG-MEWA to the peace agenda.

What Are European Cities Doing

• During the “Migration and Displacement in the Con-
texts of Crisis: What are Local and Regional Govern-
ments (LRGs) doing to save and protect lives?” peer 
learning program organized by the GFMD Mayors 
Mechanism, which is carried by UCLG, the Mayors Mi-
gration Council (MMC), and the UN International Or-
ganization for Migration, the Ukraine crisis was also 
discussed. Ricardo Rio, Mayor of Braga, expressed 

şiddetlenen kriz, UCLG’nin de müdahalesine sah-
ne oldu. Ukrayna’ya yönelik saldırıya yanıt olarak 
UCLG, bir kamu açıklamasıyla Ukrayna genelinde 
şehir ve bölgelere askeri saldırıların başlatılmasını 
kınadı.

• Açıklamadan kısa bir süre sonra, UCLG Belediye 
Barış Görüşmeleri adı altında diyalog temelli bir gi-
rişim başlattı. Bu girişimle dünyanın her yerinden 
birçok temsilci yerel yönetimlerin barışın inşasın-
daki rolünü tartışmak için bir araya geldi. Çok sa-
yıda yerel yönetim temsilcisi, görüşmeler sırasında 
Ukrayna Belediyelerini temsil eden Ukrayna Bele-
diyeler Birliği ile dayanışma gösterdi.

• Etkinlikte konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, MEWA bölgesinin barışa karşı 
yaklaşımını ve UCLG-MEWA’nın barış gündemine 
katkılarını aktardı.

Avrupa Şehirleri Ne Yapıyor

• UCLG, Belediye Başkanları Göç Konseyi (MMC) ve 
Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu’nun (IOM) yürüt-
mekte olduğu Belediye Başkanları Mekanizması 
(GFMD Mayors Mechanism) tarafından düzenlen 
“Kriz Bağlamında Göç ve Yerinden Edilme: Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Hayat Kurtarmak ve Korumak 
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that European cities are attempting to develop a 
commitment to the Ukraine crisis. 

• Polish experience is a great testament to the solidari-
ty shown by the European cities to the Ukrainian ref-
ugees. Warsaw, Rzeszów, Łódź, and Przemyśl among 
many other Polish cities received, housed and pro-
vided basic services to Ukrainians arriving in ever-in-
creasing flows.

Conclusion

• The peace agenda of UCLG keeps getting more and 
more space in the discussions. In a region where 
peace is one of the most crucial needs, we, as the rep-
resentatives of the global municipality movement, 
need to stand in solidarity to achieve the common 
goal of peace.

Sources

• https://eurocities.eu/latest/rzeszow-and-other-pol-
ish-cities-welcome-millions-of-ukrainian-refugees/

• https://peaceprize.uclg.org/wp-content/up-
loads/2021/05/Local-Governments-and-a-Culture-
of-Peace_the-UCLG-Peace-Prize-publication-2021.
pdf

• https://peaceprize.uclg.org/wp-content/up-
loads/2021/02/8.-Jury-report-2019-UCLG-Peace-
Prize.pdf

• http://uclg-mewa.org/migration-and-displace-
ment-in-the-contexts-of-crisis-peer-learning-pro-
gram/

için Ne Yapıyor?” başlıklı karşılıklı öğrenme prog-
ramında Ukrayna krizine de yer verilmiştir. Braga 
Belediye Başkanı Ricardo Rio, Avrupa şehirlerinin 
Ukrayna krizine yönelik bir taahhüt hazırlamakta 
olduklarını ifade etti.

• Polonya şehirlerinin tutumu, Avrupa şehirlerinin 
Ukraynalı mültecilere gösterdiği dayanışmanın bir 
diğer büyük bir örneğidir. Varşova, Rzeszów, Łódź 
ve Przemyśl’nin yanı sıra birçok Polonya şehri sü-
rekli dalga halinde gelen Ukraynalılara temel hiz-
metler ve barınma sağlamaktadır.

Sonuç

• UCLG’nin barış gündemi, tartışmalarda giderek 
daha fazla yer almaya devam ediyor. Barışın en 
önemli ihtiyaçlardan biri olduğu bir bölgede, küre-
sel belediyecilik hareketinin temsilcileri olarak or-
tak barış hedefine ulaşmak için dayanışma içinde 
olmamız gerekiyor.

Kaynaklar

• https://eurocities.eu/latest/rzeszow-and-other-polis-

h-cities-welcome-millions-of-ukrainian-refugees/

• https://peaceprize.uclg.org/wp-content/uploa-

ds/2021/05/Local-Governments-and-a-Culture-of-Pea-

ce_the-UCLG-Peace-Prize-publication-2021.pdf

• https://peaceprize.uclg.org/wp-content/uploa-

ds/2021/02/8.-Jury-report-2019-UCLG-Peace-Prize.pdf

• http://uclg-mewa.org/migration-and-displace-

ment-in-the-contexts-of-crisis-peer-learning-program/
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Despite the decreased global carbon emissions due to 
the pandemic, 2021 was the year in which the effects of 
climate change were felt most severely. Extreme weath-
er events occur everywhere around the world.  The 
snowstorm in Madrid; the tropical cyclone in Indonesia; 
the drought in California City; storms in Egypt; excessive 
snowfall in Saudi Arabia; the toxic pollution keeping 
people at home in Lebanon; and wildfires in Turkey that 
destroyed biodiversity are only a few examples of the 
extreme weather events of 2021. For this reason, again 
in 2021, United Nations Secretary-General António Gu-
terres warned that the world is moving towards an irre-
versible point in the climate crisis and the window for 
change is narrowing. He then once again invited mem-
bers of the United Nations to take action for SDG 13. 

Global E�orts and UCLG-MEWA

1) There are different mechanisms that the United Na-
tions has put on its agenda to achieve SDG 13 Climate 
Action.  One of them is the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC). This mechanism is a plat-
form where experts in their field assess where we are in 
terms of climate change globally by addressing various 
dimensions of climate change, including the socio-eco-
nomic dimension. In 2022, the IPCC Sixth Assessment 
Report is in the process of publishing.   According to the 
report published in February, if the current trajectories 
stay the same, the world’s temperature is expected to 
rise by 2,3-2,7 degrees.  It is obvious that this will have 

2021 yılı pandemi nedeniyle azalan emisyonlara rağ-
men iklim değişikliğinin etkilerinin en şiddetli his-
sedildiği yıl olmuştur. Tüm dünyada çeşitli aşırı hava 
olayları meydana gelmektedir. Madrid’de yaşanan kar 
fırtınası, Endonezya’da çıkan tropikal siklon, Kaliforni-
ya şehrindeki kuraklık, Mısır’daki fırtınalar, Suudi Ara-
bistan’da meydana gelen aşırı kar yağışı, Lübnan’da 
insanları eve kapatan toksik hava kirliliği ve Türkiye’de 
biyoçeşitliliği yıkan orman yangınları 2021 yılında 
yaşanan aşırı hava olaylarından yalnızca birkaçı. Bu 
nedenle yine 2021 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres dünyanın iklim krizinde 
geri dönülemeyecek bir noktaya doğru ilerlediği ve 
çerçevenin daraldığını söyleyerek uyarıda bulunmuş, 
devletleri SKA 13: İklim Eylemi için hareket etmeye bir 
kere daha davet etmiştir. 

Küresel Çaba ve UCLG-MEWA 

1) Birleşmiş Milletlerin SKA 13: İklim Eylemine ulaşmak 
için gündemine aldığı farklı mekanizmalar bulunuyor. 
Bunlardan birisi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pa-
neli (IPCC). Bu mekanizma, alanında uzman bilim in-
sanlarının iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik boyu-
tu da dahil olmak üzere çeşitli boyutlarını ele alarak 
küresel anlamda iklim değişikliği noktasında nerede 
olduğumuzu değerlendirdikleri bir platform olarak 
çalışmakta. Bu yıl ise IPCC’nin 6. Değerlendirme Ra-
porları yayınlanıyor. Şubat ayında yayınlanan rapora 
göre;  güncel gidişatta devam edildiği noktada dün-

Kent Köşeler�    I    Urban Columns

Uluslararası İklim Değişikliği Gündemi/ 
AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE MEWA

International Climate Change Agenda/ 
EUROPEAN GREEN DEAL AND MEWA

A. Dilşad ÖLÇEN
UCLG-MEWA

52 KENT VE ÇEVRE     CITY AND ENVIRONMENT 



53



devastating effects on all living things on earth. Among 
the points that are particularly important in the report 
are the recognition that climate change is caused by 
human activities and that disadvantaged groups will be 
more affected by the negative effects of climate change 
socially and economically. In order to prevent or reduce 
these devastating effects, countries need to prepare 
climate change adaptation plans and take protective 
measures. Globally, the EU Green Deal aims to stop fur-
ther progress on climate change by countries switching 
to a carbon-neutral economic growth plan by 2050. 
Meanwhile, the “Leaving No One Behind” principle is 
among the priorities. The European Union announced 
grant programs for Climate Adaptation Action in par-
allel with both this principle and the IPCC Reports.  For 
example, “Horizon 2020 Green Deal” Call is a call to 
encourage the exit from coal and is an incentive to the 
green economic transition in the European Continent. 

2) However, perhaps the most important point that all 
this tells us is that the effects of climate change are very 
closely related to local governments. When extreme 
weather events caused by climate change hit cities,  zo-

yayı 2,3 ile 2,7 santigrat derece arasında bir ısınma 
bekliyor. Bunun dünya üzerindeki tüm canlıları yıkıcı 
şekilde etkileyeceği aşikar. Raporda özellikle önemli 
olan noktalar arasında iklim değişikliğinin insan et-
kisi ile olduğunun kabulü ve dezavantajlı kesimlerin 
sosyal ve ekonomik olarak iklim değişikliğinin negatif 
etkilerinden daha fazla etkileneceği bulunmaktadır. 
Bu yıkıcı etkilerin önlenmesi veya azaltılması için ise 
devletlerin iklim değişikliği uyum planlarını hazırla-
maları ve koruyucu önlemleri almaları gerekmektedir. 
Küresel olarak AB Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar 
devletleri karbon-nötr bir ekonomik büyüme planına 
geçirerek iklim değişikliğinin daha fazla ilerlemesini 
durdurmayı hedefliyor. Bu sırada da “kimseyi geride 
bırakmama” ilkesini öncelik olarak alıyor. Hem bu ilke-
ye hem de IPCC raporuna paralel olarak Avrupa Birliği 
İklim Uyum Eylemi için hibe çağrıları başlatmıştır. Ör-
neğin Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Avrupa Kıta-
sında kömürden çıkışı ve yeşil ekonomik dönüşümü 
teşvik eden bir çağrıdır. 

2) Ancak tüm bunların bize gösterdiği belki de en 
önemli nokta iklim değişikliğinin etkilerinin yerel 
yönetimleri çok yakından ilgilendirdiğidir. İklim de-
ğişikliğinin sebep olduğu aşırı hava olayları kentleri 
vurduğunda, zoonotik virüsler salgına sebep oldu-
ğunda, şehrin suları kesildiğinde ilk önce ve hızlı tepki 
vermesi gereken organ yerel yönetimler olduğu için 
tüm yerel yönetim aktörlerinin iklim krizi bağlamında 
kendilerini ve yönettikleri yerleşim alanlarının uyumu 
için gerekli adımları atmaları kilit bir önem arz etmek-
tedir. Avrupa Birliği Hibe Programlarının dışında Kal-
kınma Bankaları ve Kalkınma Ajansları iklim krizi ile 
mücadele noktasında kapasite güçlendirici ve uyu-
mu hızlandırıcı programlar başlatmıştır. 2020 yılında 
çevrim içi şekilde gerçekleştirilen UN HLPF’de (BM Üst 
Düzey Siyasi Forumu) “Yerel Gönüllü İzleme” çalışması 
yapan yerel yönetimlere özel bir oturum ayrılmıştır. 
Yine UN Habitat tarafından oluşturulan Yeni Kentsel 
Gündemde de yeşil bir gelecek için yerel ve bölgesel 
yönetimlerin vizyonunu görmek mümkün. Ortak Viz-
yonumuz başlığı altındaki 13. madde; yerel ve bölge-
sel yönetimlerin hem aşırı hava olayları ve biyoçeşitli-
lik kaybı gibi iklim değişikliğinin direkt etkileri hem de 
kırılgan grupların ve insan sağlığının korunması gibi 
dolaylı etkileri için de uyum eylem planlarına davet 
etmektedir.

3) İklim krizi farklı bölgeleri farklı şekilde etkilediği 
için küresel çabaların yanında bölgesel çabaları da 
görmek mümkün. Kuzey Avrupa’da su yükselmesi bü-
yük bir risk iken Orta Doğu bölgesinde su kıtlığı büyük 
bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel ve bölgesel 
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ological viruses cause epidemics, or the city’s water is 
cut off, it is clear that local governments are expected to 
react quickly and foremost to these crises. Therefore, it 
is crucial for all local governments to take the necessary 
steps towards a green transition to adapt themselves 
and the residential areas they govern in the context of 
the climate crisis. Apart from the European Union Grant 
Programs, Development Banks and Development Agen-
cies have initiated programs to strengthen the capacity 
and accelerate adaptation in the fight against the cli-
mate crisis. A special session has been reserved for local 
governments working on “Local Voluntary Monitoring” 
at the UN HLPF, which was held online in 2020. It is also 
possible to see the vision of local and regional govern-
ments for a greener future in the New Urban Agenda 
created by UN Habitat. Article 13, under the title of Our 
Common Vision, invites local and regional governments 
to prepare action plans for both direct effects of climate 
change, such as extreme weather events and loss of bio-
diversity, and indirect effects such as protecting vulner-
able groups and human health.

yönetimler bölgelerine, hatta şehirlerine özel hazır-
lanmış risk analizleri ve kırılganlık haritalarına yönelik 
uyum politikaları geliştirmektedirler. Örneğin 28-31 
Mart 2022 tarihleri arasında iklim krizi ile ilgili bölge-
sel bir zirve gerçekleşti. Birleşmiş Milletlerin katkıları 
ile düzenlenen MENA İklim Haftası isimli 4 gün süren 
zirve, Dubai’de 4000’den fazla katılımcının bir araya 
gelmesi ile gerçekleşti. İki yüzden fazla tematik otu-
rumun gerçekleştiği zirvede öne çıkan konular bu yıl 
Mısır’da düzenlenecek olan COP27’ye gönderilecek. 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk iklim hafta-
sı olması nedeniyle oldukça önemli olan bu zirvenin 
önümüzdeki yıllarda devamlılığını göreceğiz. Bölgeyi 
daralttığımız zaman yerel eforları görmekteyiz. Örne-
ğin, 

6 Ekim 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşmasını onayla-
yan Türkiye ilk İklim Şûrasını gerçekleştirdi. Bu şûrada 
Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon-nötr bir ekono-
miye geçiş taahhüdünün yol haritası çizildi. İzlemenin 
devamlılığı açısından İklim Şûrasının da MENA İklim 
Haftası gibi yıllık bir şekilde tekrarlanması beklen-
mektedir.
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3) Since the climate crisis affects various regions dif-
ferently, it is possible to see regional efforts as well as 
global efforts. While the rise in the sea-level is a great 
risk in Northern Europe, water scarcity is a major risk in 
the Middle East region. Local and regional governments 
prepare adaptation policies for their regions and even 
cities in line with their risk analysis and vulnerability 
maps. For example, a regional summit on the climate 
crisis took place between March 28-31, 2022. With the 
contributions of the United Nations, the 4-day summit 
titled “MENA Climate Week” was held in Dubai with the 
gathering of more than 4,000 participants. Highlights 
from the summit, where more than two hundred the-
matic sessions took place, will be sent to COP27, which 
will be held in Egypt this year. This is a very important 
summit as it is the first climate week in the MEWA re-
gion, and will take place annually.  When the scope is 
narrowed, it is possible to see local efforts as well.  For 
example, Turkey, which ratified the Paris Agreement on 
October 6, 2021, held its first Climate Shura. At this Shu-
ra, the road map of Turkey’s commitment to transition 
to a carbon-neutral economy by 2053 was drawn. In 
terms of continuity of monitoring, this event is expect-
ed to be repeated annually, just like the MENA Climate 
Week.

4) Yerel yönetimlerin birleşik sesi olan UCLG’nin bölge 
teşkilatlarından biri olan UCLG-MEWA da Orta Doğu 
ve Batı Asya bölgesinde yerel ve bölgesel yönetimle-
rin iklim değişikliğine uyum sürecini hızlandırmak için 
faaliyetlerine devam etmektedir. UCLG-MEWA’nın bu 
noktada yerel yönetimlere sunduğu en büyük destek-
lerden birisi Belediye Başkanları Küresel İklim ve Ener-
ji Sözleşmesi (GCoM)’dir. GCoM altında yürüyen “Kü-
resel-Bölgesel Koordinasyon Projesi” ile UCLG-MEWA, 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesindeki iklim çabalarını 
artırmayı hedefleyen bir istişare toplantısı gerçek-
leştirmiş, ardından “Küresel-Bölgesel Uyum Teknik 
Çalışma Grubu” ve “Stratejik Danışma Grubu”na da-
hil olarak koordinasyon toplantılarına, bilgilendirici 
oturumlara katılmış ve paydaşlarla bir araya gelmiştir. 
Bu ağ ve proje ile MEWA bölgesinde teknik oturum-
lar düzenlenmektedir. Örneğin 2022 yılının ilk çeyre-
ğinde belediye temsilcilerine yönelik “Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planı” ve “Entegre Su Sistemleri 
Yönetimi” eğitimleri gerçekleştirilmiş, belediyelerin 
teknik kapasitesi artırılmış ve yerel yönetimlerin iklim 
çabaları kolaylaştırılmıştır. UCLG-MEWA, üyesi olan 
tüm yerel ve bölgesel yönetimleri bu uluslararası ağın 
bir parçası olmaya teşvik etmekte ve bu süreci birey-
sel olarak iklim değişikliğine uyum politikalarını stra-

• Sustainable Development Goal 13 Climate Ac-
tion:  Take urgent action to combat climate change 
and its impacts.  This goal has been set to put a stop 
to the rapidly increasing global warming after the 
industrial revolution.  After scientists realized this 
uncontrollable growth at this rate would lead us to 
destruction, taking global measures became imper-
ative.  This goal includes targets such as reducing 
carbon emissions; improving resilience against the 
effects of climate change; fighting against climate 
change in global, national, and local legislation; and 
increasing and expanding awareness activities.

• The Global Covenant of Mayors for Climate & En-
ergy (GCoM), operates as an international alliance 
of more than 10,000 cities and local governments 
from 138 countries on six continents, with commit-
ted mayors and local governments, with a common, 
long-term vision of the world.  Signatories work to ac-
celerate climate and energy initiatives and meet and 
exceed the goals set by the Paris Agreement, by set-
ting high and measurable targets towards an inclu-
sive, fair, low-emission and climate-resilient future. 

• Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13: İklim Eyle-
mi: İklim Değişikliği ve etkilerine karşı mücadele 
etmek için acil eyleme geçilmesi. Bu amaç, sana-
yileşmeden sonra hızla artan dünya sıcaklığına bir 
dur demek için konulmuştu. Bilim insanlarının bu 
hızda kontrolsüz bir büyümenin bizi yıkıma gö-
türeceğini anlamaları ile birlikte küresel önlemler 
alınması şart haline gelmişti. Bu amacın hedefleri 
arasında karbon emisyonlarını azaltma, iklim de-
ğişikliğinin etkilerine karşı dirençliliği geliştirme, 
iklim değişikliği ile mücadelenin küresel, ulusal ve 
yerel mevzuatlarda yer bulması, farkındalık çalış-
malarının artırılması ve genişletilmesi gibi alt he-
defler bulunmaktadır.

• Belediye Başkanları Küresel İklim ve Ener-
ji Sözleşmesi (GCoM), altı kıtada 138 ülkeden 
10.000’den fazla şehir ve yerel yönetimin, kararlı 
belediye başkanları ve yerel yönetimlerle birlikte 
ortak, uzun vadeli bir dünya vizyonuna sahip ulus-
lararası bir ittifak olarak faaliyet göstermektedir. 
İmzacı taraflar kapsayıcı, adil, düşük emisyonlu ve 
iklime dirençli bir geleceğe doğru yüksek ve ölçü-
lebilir hedefler belirleyerek iklim ve enerji girişim-
lerini hızlandırmak, Paris İklim Anlaşmasının hedef-
lerini karşılamak ve aşmak için çalışırlar. 
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4) UCLG-MEWA, one of the sections of UCLG, the unit-
ed voice of local governments, continues its activities to 
accelerate the adaptation process of local and region-
al governments to climate change in the Middle East 
and West Asia region. At this point, one of the biggest 
support UCLG-MEWA offers is “Global Covenant of May-
ors for Climate & Energy (GCoM).  Within the scope of 
Global-Regional Coordination Project, a project carried 
in the scope of GCoM, UCLG-MEWA held a meeting in 
a participatory way aiming to increase the climate ef-
forts in the Middle East and Western Asia Region. After 
that, UCLG-MEWA became part of the “Global-Region-
al Coherence Technical Working Group” and “Strategic 
Advisory Committee” of GCoM to attend coordination 
meetings, and informative meetings, and to come to-
gether with all of the stakeholders. With this network 
and project, technical sessions are held in the MEWA 
region. For example, in the first quarter of 2022, train-
ing on “Sustainable Energy and Climate Action Plan” 
and “Integrated Water Systems” was held for municipal 
representatives; the technical capacity of municipalities 
was increased; and the climate efforts of local govern-
ments were facilitated. UCLG-MEWA encourages all of 
its members to be a part of this global network and it 
accelerates SDG 13 by individually facilitating munici-
palities who have selected climate adaptation efforts as 
their strategic priorities. 

Conclusion

The concept of “resilience”, which brings all these efforts 
together on  common ground, is very popular these days. 
The concept of “resilience” indicates adaptation strate-
gies to negative effects of climate change. Strengthen-
ing the infrastructure of cities against extreme weather 
events or mainstreaming gray water catchment systems 
can be given as examples for resilience work or adap-
tation strategies. However, are they enough? I believe 
the most sensible solution to the climate crisis for the 
environment is to change the thinking practices of hu-
manity. The shift in ways of thinking can be achieved 
by: changing uncontrollable growth to  sustainable 
growth; common use of environment-friendly mobility 
modes instead of individual modes that might be more 
comfortable; adaptation of not only recycling practices 
but also composting and upcycling practices; and giv-
ing importance not only to global efforts but also to 
regional, local and even individual micro efforts. This is 
how we can take a step forward for climate justice. As 
a more inclusive thought practice, it is time to “make 
peace with the world”. In fact, the framework that global 
sustainability offers us is a peace proposal that will be 
good for all living things in this world in the long run, 
with  decent growth that does not harm the world’s bio-
diversity and leaves no one behind. 

tejik öncelikleri olarak belirleyen yerel yönetimlere de 
kolaylaştırıcılık sağlayarak süreci hızlandırmaktadır. 

Sonuç

Tüm bu çabaları ortak bir paydada buluşturan “direnç-
lilik” kavramı günümüzde oldukça popüler. Dirençlilik 
kavramı iklim değişikliğinin negatif etkilerine uyum 
stratejilerine işaret etmektedir, aşırı hava olaylarına 
karşı kentlerin altyapılarının güçlendirilmesi veya gri 
su toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması dirençlilik 
çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Ancak bunlar 
yeterli midir? İnanıyorum ki, iklim krizinin çevre için 
en duyarlı çözümü insanlığın düşünce pratiğini de-
ğiştirmesidir. Düşüncenin kontrolsüz bir büyümeden 
sürdürülebilir bir büyümeye kayması, insana konfor 
sağlayan bireysel ulaşım yöntemleri yerine çevre-dos-
tu ulaşım yöntemlerinin yaygınlaşması, sadece geri 
dönüşüm değil kompost işlemleri ve yukarı dönüşüm 
pratiklerinin de benimsenmesi, yalnızca küresel çaba-
lar değil bölgesel, yerel ve hatta bireysel mikro çaba-
ların önemsenmesi ile düşünce pratiğini değiştirebilir 
ve iklim adaleti için ileriye dönük bir adım atılabilir. 
Daha kapsayıcı bir düşünce pratiği olarak artık “dünya 
ile barışma” vakti gelmiştir. Aslında küresel sürdürüle-
bilirliğin bize sunduğu çerçeve; dünyadaki biyoçeşit-
liliğe zarar vermeyen, kimseyi geride bırakmayan, in-
sana yakışır bir büyüme ile bu dünyada var olan tüm 
canlılara uzun vadede iyi gelecek bir barış önerisidir. 
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The energy transition is changing the lives of so-
ciety. Governments have to balance competing 
goals and values. Cities are extremely vulnerable 

to the impacts of climate change, as they concentrate 
people and assets. Strengthening cities’ resilience, en-
hancing their adaptive capacity, and improving climate 
protection is urgent. 

Enerji dönüşümü toplumun yaşamını değiştir-
mekte. Hükümetler rekabet halindeki amaçları 
ve değerleri dengelemek zorundalar. İnsanları 

ve diğer varlıkları yoğun olarak barındıran şehirler, 
iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savun-
masızlar. Şehirlerin direncini güçlendirmek, uyum 
sağlama kapasitelerini artırmak ve iklim korumasını 

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN AB PROJESİ VE BELEDİYE 
BAŞKANLARI GİRİŞİMİ ANLAŞMASI (GCoM)
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU BELEDİYELERİ İÇİN FIRSATLAR

EU4 ENERGY TRANSITION AND THE COVENANT OF 
MAYORS INITIATIVE (GCoM)
OPPORTUNITIES FOR MUNICIPALITIES IN TURKEY

Enerj Dönüşümü için AB Proje Ofisi
EU4 Energy Transition Project O�ce
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Resources such as water, energy, land, and forests con-
stitute the foundations of world economies, and the 
livelihoods of many people in Turkey and across the 
world depend on them. Although Turkey has some level 
of preparation in the environment and climate change 
areas and there has been some progress, mainly in in-
creasing capacity in waste management and wastewa-
ter treatment as well as legislative alignment, enforce-
ment and implementation still need strengthening. In 
Turkey, sustainable development policies are incorpo-
rated into numerous laws, legislation, regulations, pol-
icy documents, and action plans in a variety of policy 
fields and sectors. 

Turkey’s greenhouse gas emissions (GHG) have doubled 
over the last decade. More ambitious and better-coor-
dinated environmental and climate policies need to be 
established and implemented in order to achieve a re-
duction in GHG emissions. At the same time, the coun-
try is located in one of the most vulnerable regions to 
the impact of climate change. Therefore, in Turkey, even 
more than in other places, timely and ambitious climate 
action is necessary to achieve a competitive, resource-ef-
ficient, and low-carbon economy and resilient society.

Cities contain more than half of the world’s population, 
and they consume more than two-thirds of the world’s 
energy. They are key to delivering on the Paris Agree-
ment and the Sustainable Development Goals (SDGs) of 
the United Nations (UN) 2030 Agenda. In parallel with 
the sustainable energy development of capital cities, 
more and more municipalities in the world are commit-
ted to sustainable energy, smart mobility, and climate 
change resilience, and are engaging in a positive ener-
gy transition. Consequently, these topics are becoming 
more and more important for Municipal Associations 
as well. There is a need to exchange experiences, spread 
successful approaches that may be implemented imme-
diately, and  advocate practical ideas.

Starting in February 2008, the Covenant of Mayors 
(CoM) initiative has been undoubtedly one of the fastest 
growing European Commission programmes. Signato-
ries, sharing a vision for making cities decarbonized and 
resilient, where citizens have access to secure, sustain-
able, and affordable energy, have developed SECAPs 
and started realization of the identified measures. The 
action is targeting mainly local authorities.

In line with the EU Member States, municipalities from 
the Western Balkans and Turkey have been joining the 
Covenant of Mayors (CoM) and Global Covenant of 
Mayors (GCoM), developing Sustainable Energy and 
Climate Action Plans (SECAPs) for their cities and relying 
on the MyCovenant and CDP-ICLEI platforms for pro-
gress reporting.

iyileştirmek için acilen harekete geçilmesi gerekmek-
tedir.

Su, enerji, toprak ve orman gibi kaynaklar dünya 
ekonomilerinin temelini, Türkiye’de ve özellikle Orta 
Doğu bölgesinde ise birçok insanın geçim kaynağını 
oluşturmaktadır. Ülkelerin çevre ve iklim değişikliği 
alanında bir miktar hazırlık düzeyine sahip olmaları-
na, özellikle atık yönetimi ve atık su arıtımında kapa-
sitenin artırılmasına, ve mevzuat uyumuna ilişkin bazı 
ilerlemeler olmasına rağmen, uygulama ve yürütme-
nin  hala güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
sürdürülebilir kalkınma politikaları, çeşitli politika 
alanları ve sektörlerde çok sayıda kanun, mevzuat, 
yönetmelik, politika belgesi ve eylem planında yer 
almaktadır.

Türkiye’nin sera gazı emisyonları (GHG) son on yılda 
ikiye katlandı. Sera gazı emisyonlarında azaltım sağ-
lamak için daha iddialı ve daha iyi koordine edilmiş 
çevre ve iklim politikaları oluşturulmalı ve uygulan-
malıdır. Aynı zamanda , iklim değişikliğinin etkisi açı-
sından en hassas bölgelerden birinde yer almaktadır. 
Bu nedenle, Türkiye’de rekabetçi, kaynakları verimli 
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By joining the above-mentioned initiatives, Turkish 
cities make a commitment to contribute to the EU’s cli-
mate protection goals and to develop a SECAP. After ex-
pressing their will to become part of the big CoM/GCoM 
family, the cities commit themselves to achieving the set 
targets by 2030, as well as developing and implement-
ing adaptation plans and actions. In order to translate 
their political commitment into practical measures and 
projects, signatories commit to submitting a SECAP out-
lining the key actions they plan to undertake. 

In light of the above, the overall objective of the EU4 En-
ergy Transition Project is to deliver on the energy transi-
tion and tackle climate change in the Western Balkans 
and Turkey. The specific objective is to support the CoM/
GCoM cities of the Western Balkans and Turkey in de-
livering on their pledges under the energy and climate 
targets. The project started in March 2021 and will be 
finalized in February 2024. 

This project is a Multi Donor Action that is jointly co-fi-
nanced by the European Union and the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development 
and implemented by GIZ and CPMA. The action directly 

kullanan ve düşük karbonlu bir ekonomi ve dirençli 
bir toplum elde etmek için zamanında ve iddialı iklim 
eylemi diğer bölgelerle karşılaştırıldığında daha da 
gereklidir.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor 
ve dünya enerjisinin üçte ikisinden fazlasını tüketiyor-
lar. Bu sebeple şehirler, Paris Anlaşmasını ve Birleşmiş 
Milletler (BM) 2030 Gündeminin Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçlarını (SKA’lar) yerine getirmenin anah-
tarıdır. Başkentlerin sürdürülebilir enerji gelişimine 
paralel olarak, dünyada giderek daha fazla belediye 
sürdürülebilir enerjiye, akıllı mobiliteye ve iklim deği-
şikliğine karşı dayanıklılığa kendini adamış ve pozitif 
bir enerji geçişi gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, bu 
konular Belediye Birlikleri için de giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Deneyim alışverişine, hemen 
uygulanabilecek başarılı yaklaşımların yaygınlaştırıl-
masına ve pratik fikirlerin savunulmasına ihtiyaç du-
yulmaktadır.

Şubat 2008’de başlayan Belediye Başkanları Söz-
leşmesi (CoM) girişimi, şüphesiz en hızlı büyüyen 
Avrupa Komisyonu programlarından biri olmuştur. 
Vatandaşların güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı 
enerjiye erişebildiği şehirleri karbondan arındırılmış 
ve dayanıklı hale getirme vizyonunu paylaşan imzacı-
lar, SECAP’ler (Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı) 
geliştirmeye başlayarak belirlenen önlemleri hayata 
geçirmeye başladı. Eylem temelde yerel yönetimleri 
yönelik olarak gerçekleştirilmekte.

AB Üye Devletleri ile uyumlu olarak Türkiye ve Orta 
Doğu bölgesindeki belediyeler, Belediye Başkanları 
Sözleşmesi’ne ve Belediye Başkanları Küresel Sözleş-
mesi’ne (GCoM) katılarak, şehirleri için Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP’ler) geliştiriyor 
ve MyCovenant, ilerleme raporlamaları için CDP-ICLEI 
gibi platformları kullanıyorlar. 

Türkiye’deki şehirler, yukarıda bahsedilen girişimlere 
katılarak AB’nin iklim koruma hedeflerine katkı gös-
terme ve bir SECAP geliştirme taahhüdünde bulun-
maktadırlar. Şehirler büyük CoM/GCoM ailesinin bir 
parçası olma isteklerini belirttikten sonra, kendileri-
ni 2030 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşmaya, 
uyum planları ve eylemleri geliştirmeye ve takiben 
uygulamaya adamaktadırlar. İmzacılar, siyasi taahhüt-
lerini pratik önlemlere ve projelere dönüştürmek için 
üstlenmeyi planladıkları temel eylemleri ana hatlarıy-
la belirten bir SECAP sunmayı taahhüt ederler. 

Enerji Dönüşümü için AB Projesi’nin genel amacı, Batı 
Balkanlar ve Türkiye’deki enerji geçişini sağlamak ve 
iklim değişikliğiyle mücadele etmektir. Spesifik amaç, 
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benefits the cities and municipalities, as well as munic-
ipal associations and municipal administrations in the 
participating countries. The indirect final target group 
is the urban population in these countries, which bene-
fits from better energy planning and climate protection 
management at the local level.

The competitions for the development of SECAP were 
launched in Turkey and in five of the WB6 during the in-
ception phase. In Turkey, Istanbul Metropolitan Munici-
pality and Bağcılar District Municipality were selected to 
receive support for the project. In addition to the munic-
ipalities listed above, several additional municipalities 
are also involved as observer municipalities in the pro-
cess of capacity building and knowledge transfer. This 
will potentially increase the number of cities willing to 
prepare for SECAP and to join the CoM/GCoM initiative.

Several workshops, trainings, and meetings were held 
with the stakeholders on the development of SECAPs, 
particularly on GHG baseline emission inventory, reduc-
tion targets, energy efficiency, and renewable energy for 
cities, risk and vulnerability analysis, and adaptation 
actions.

Batı Balkanlar ve Türkiye’deki CoM/GCoM  şehirlerinin 
enerji ve iklim hedefleri kapsamında taahhütlerini ye-
rine getirmelerini desteklemektir. Proje Mart 2021’de 
başlamış olup ve Şubat 2024’te sona erecektir.

Çok donörlü “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar 
ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi” eylem 
projesi, Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa 
finanse edilmektedir. Proje Batı Balkan ülkelerinde  
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından, 
Türkiye’de ise Litvanya merkezli Merkezi Proje Yöne-
tim Ajansı (CPMA) tarafından uygulanmaktadır. Ey-
lem, katılımcı ülkelerdeki şehir ve belediyelerin yanı 
sıra belediye birliklerine ve belediye idarelerine doğ-
rudan fayda sağlamaktadır. Dolaylı nihai hedef grup, 
yerel düzeyde daha iyi enerji planlaması ve iklim ko-
ruma yönetiminden yararlanan bu ülkelerdeki kent-
sel nüfustur.

SECAP’ geliştirilmesi için yarışmalar, başlangıç aşama-
sında Türkiye’de ve WB6’daki (Batı Balkalar) beş ülkede 
başlatıldı. Türkiye’de proje kapsamında destek almak 
üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar İlçe 

DÜNYA NÜFUSUNUN 
YARISINDAN FAZLASI 
ŞEHİRLERDE YAŞIYOR 
VE DÜNYA ENERJİSİNİN 
ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASINI 
TÜKETİYORLAR.

CITIES CONTAIN MORE THAN 
HALF OF THE WORLD’S 
POPULATION, AND THEY 
CONSUME MORE THAN TWO-
THIRDS OF THE WORLD’S 
ENERGY. 
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One of the SECAP trainings was carried out jointly with 
UCLG-MEWA on February 16, 2022, in Kocaeli with the 
participation of representatives of the district and met-
ropolitan municipalities in the Turkish city of Kocaeli, 
representatives of metropolitan municipalities in the 
Marmara Region, as well as interested member cities 
of the UCLG-MEWA Committee on Environment, with 
a focus on introducing local governments to the GCOM 
and training local representatives on how to prepare a 
SECAP and build a baseline emission inventory.

The implementation of the SECAP actions will be sup-
ported by the implementation of small-scale projects 
in selected cities and municipalities. The publication of 
the call for expression of interest will be carried out in 
cooperation with associations of municipalities in the 
near future.

According to a thorough analysis of the Turkish ad-
ministrative bodies and their roles and responsibilities 
conducted, it is observed that a communication gap 
exists between local administrations (i.e. municipalities) 
and the central government in connecting sustainable 

Belediyesi seçildi. Bu belediyelere ek olarak, kapasite 
geliştirme ve bilgi aktarımı sürecinde gözlemci olmak 
üzere birkaç belediye daha yer almaktadır. Bu, SECAP 
hazırlamaya ve CoM/GCoM girişimine katılmaya is-
tekli şehirlerin sayısını  büyük olasılıkla artıracaktır.

SECAP’lerin geliştirilmesi, özellikle sera gazı temel 
emisyon envanteri, azaltma hedefleri, şehirler için 
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, risk ve kırıl-
ganlık analizi ve uyum eylemleri konularında paydaş-
larla çeşitli çalıştaylar, eğitimler ve toplantılar düzen-
lendi.

En başarılı SECAP eğitimlerinden biri, UCLG-MEWA 
ile ortaklaşa yapıldı. Etkinlik 16 Şubat 2022 tarihinde 
Türkiye’nin Kocaeli ilinde, ilçe ve büyükşehir beledi-
yelerinin temsilcileri,  Marmara Bölgesi’ndeki büyük-
şehir belediyelerinin temsilcilerinin katılımı ve UC-
LG-MEWA Çevre Komitesi’nin ilgili üye şehirlerinin 
katılımııyla gerçekleştirildi. Yerel yönetimlere GCOM 
tanıtılırken, temsilcilere SECAP hazırlama ve temel 
bir emisyon envanteri oluşturma konusunda eğitim 
verildi. 
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energy and climate actions and creating synergy. The 
formation of Multi-Level Governance (MLG) platform 
utilizing a bottom-to-top approach is discussed as a 
solution to creating the communication link and solv-
ing challenges of creating synergy between the actions 
of local and central administrations. In the near future, 
the project will also develop a road-map for the concept 
development of a multi-level governance for energy and 
climate policies implementation in Turkey and organize 
the establishment with two key stakeholders, namely 
the Union of Municipalities of Türkiye and the Marmara 
Municipalities Union.

To ensure long-lasting results of the Project, Turkey 
must not only have the administrative and institutional 
capacity to draft SECAPs but should also ensure effec-
tive implementation of SECAPs. In addition, a climate 
and energy supporting structure will have to be able to 
provide local administrations with coordination, and 
capacities to develop, implement and monitor SECAPs. 
Outputs from the EU4 Energy Transition Project will help 
Turkish municipalities to achieve those goals.

Therefore, cooperation activities are critical. According 
to John C. Maxwell, “Teamwork gives you the best op-
portunity to turn a vision into reality.” We are glad to col-
laborate with municipal associations, such as the Mar-
mara Municipalities Union, the Union of Municipalities 
of Türkiye, and UCLG-MEWA.

It is an important collaboration with UCLG-MEWA to 
share broader experiences not only in Turkey but also 
all over the world.The Middle East is a region where in-
tensive attention should be given to climate change and 
immediate action should be taken. The climate around 
us is changing faster than previously expected. We need 
strong collaboration among regions, cities, businesses, 
and communities. We will eventually succeed if we are 
proactive and work together.

SECAP eylemlerinin uygulanma süreçleri, seçilen şe-
hir ve belediyelerde küçük ölçekli projelerin uygulan-
masıyla desteklenecektir. İlgi çağrısının yayınlanması, 
yakın gelecekte belediye birlikleri ile işbirliği içinde 
gerçekleştirilecektir.

Türkiye’deki idari organların ve bu organların görev 
ve sorumluluklarının kapsamlı bir analizine göre, 
sürdürülebilir enerji ve iklim eylemlerinin birbirine 
bağlanması ve sinerji yaratılması konusunda yerel 
yönetimler (yani belediyeler) ile merkezi yönetim ara-
sında bir iletişim boşluğunun olduğu görülmektedir. 
Aşağıdan yukarıya yaklaşımın kullanıldığı Çok Düzeyli 
Yönetişim (MLG) platformunun oluşturulmasının, ye-
rel ve merkezi yönetimlerin eylemleri arasında sinerji 
yaratmaya yönelik iletişim bağının oluşturulmasında 
ve zorlukların çözülmesinde etkili olacağı düşünül-
mektedir. Proje, yakın gelecekte, Türkiye’de enerji ve 
iklim politikalarının uygulanması için çok düzeyli bir 
yönetişim kavramının geliştirilmesi için bir yol haritası 
geliştirecek ve kuruluşu, Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere iki kilit pay-
daşla birlikte organize edecektir.

Projenin uzun süreli sonuçlarının garantiye alınabil-
mesi için Türkiye’nin sadece SECAP’leri hazırlamak 
için idari ve kurumsal kapasiteye sahip olması değil, 
aynı zamanda SECAP’lerin etkin bir şekilde uygulan-
masını da sağlaması gerekmektedir. Ek olarak, iklim 
ve enerjiyi destekleyen bir yapı, yerel yönetimlere ko-
ordinasyon,SECAP’leri geliştirme, uygulama ve izle-
me kapasitelerini sağlayabilmelidir. Enerji Dönüşümü 
için AB Projesi’nin çıktıları, Türkiye belediyelerinin bu 
hedeflere ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Bu nedenle işbirliği faaliyetleri çok önemlidir. Yazar 
John C. Maxwell, “Takım çalışması size bir rüyayı ger-
çekleştirmeniz için en büyük fırsatı sağlar” diyor. Mar-
mara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve 
UCLG-MEWA olarak belediye birlikleri ile proje faali-
yetlerinde işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

UCLG-MEWA ile sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
yerel deneyimlerin geniş bir ağ ile paylaşılması önem-
li bir işbirliği olarak görülmektedir. Orta Doğu, iklim 
değişikliği konusuna ilgi gösterilmesi gereken ve 
acil önlem alınması gereken bir bölge konumunda-
dır. Çevremizdeki iklim, tahmin edilenden daha hızlı 
değişiyor. Bölgeler, şehirler, işletmeler ve topluluklar 
arasında güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var. Proaktif 
olursak ve birlikte çalışırsak elbette başaracağız.
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Cities are artworks as a form of self-expression 
for human communities. It is an artwork deeper 
than the most intricate novels, more real than 

the most realistic paintings. Communities’ beliefs, ways 
of life, ideals, and fears crystallize in the cities they build. 
It is the biggest mirror held to the collective conscious-

Şehirler, insan topluluklarının kendilerini ifade 
biçimi olarak bir sanat yapıtı niteliğindedir. En 
girift romanlardan daha derin, en gerçekçi tab-

lolardan daha gerçek bir eser. Toplulukların inançları,  
hayat tarzları, idealleri ve korkuları inşa ettikleri şehir-
lerde kristalleşir. Kolektif bilince ve hatta bilinçaltına 

Osman ÇORUMLU
UCLG-MEWA

GEÇMİŞ İÇİN BİR AĞIT VE GELECEK İÇİN BİR ÇAĞRI: 

TÜRK İSTANBULU
A REQUIEM FOR THE PAST AND A PLEA FOR THE FUTURE: 

TURKISH ISTANBUL

Fransız Oryantalist ressam Germain Fabius Brest’in (1823-1900) Osmanlı İstanbulu’ndaki bir mahalleyi tasviri
The depiction of a neighborhood in Ottoman İstanbul by Germain Fabius Brest (1823-1900), French orientalist painter

Kent Köşeler�    I    Urban Columns

64 KENT VE KÜLTÜR     CITY AND CULTURE



ness and even to the subconscious. Cities, however, are 
not just a passive element or reflection in the adventure 
of humanity. Rather, it is a living being that interacts 
with and influences human beings. Its silhouette is kind 
of its face, and its streets are its veins that keep him alive. 
Human beings living in these veins maintain their two-
way relationship with the city in this way. On the one 
hand, people create it. On the other hand, people define 
themselves with it.

Istanbul – one of the oldest cities in the world, the cap-
ital of empires, the center where all roads lead, and a 
thousand cities within one city – is the best example 
to be discussed about the relationship between people 
and urban spaces. Once a trade colony, once an Eastern 
Roman capital, and eventually a full-fledged Ottoman 
city. Although all the narratives about the fairy-tale style 
splendor of Eastern Roman Istanbul during the Late An-
tiquity and Early Middle Ages have some traces of reality, 
they are like legends of a distant past. Because Ancient 
Istanbul, narrated by the travelers, transformed from 
an imperial city into a town in the last 300 years of the 
Eastern Roman Empire. Notably, following the Fourth 
Crusade and the Latin rule, the city was destroyed on 
a large scale, and though the Eastern Roman authori-
ty was re-established, the city never returned to its old 
days. The Eastern Roman dynasties left the Great Palace 
(Méga Palátion), which corresponds to today’s Sultan-
ahmet area, and settled in the Palace of Porphyrogen-
itus, which borders the city walls. The city dived into a 
process of financial, cultural, political, and social col-
lapse. Sultan Mehmed II and the Ottoman army did not 
find the legendary Istanbul described, but a devastated 
city in front of them following the takeover of the city in 
1453. Turning Istanbul into a vigorous city to be envied, 
as it was in the past, was made possible by the intense 
efforts of the Ottomans. The Ottoman sultans offered 
new incentives and resettlement policies to increase the 
population of the city. The Ottoman pashas established 
mosque-centered neighborhoods to be named after 
them; financial vitality was ensured with new bazaars; 
the city was completely reconstructed and revived; and 
a new city organization was created at the same time.

Istanbul had become the symbol of the Ottomans’ realm 
of meaning for centuries with its neighborhoods, ba-
zaars, mosques, dervish lodges, and communities, and 
the transformation that began to be experienced in the 
realm of meaning in the 19th century transformed the 
city as well. Modernization and industrialization herald-
ed a new, less original, and damaged Istanbul. In this ar-
ticle, two phases of cultural destruction in recent history, 
along with the future of Istanbul will be discussed.

tutulan en büyük aynadır. Ancak şehirler, insanoğ-
lunun serüveni içinde yalnızca edilgen bir öğe veya 
yansıma değildir. Aksine, insanoğluyla etkileşime gi-
ren ve onları etkileyen canlı bir varlıktır. Silueti bir nevi 
yüzü, sokakları ise onu hayatta tutan damarlarıdır. Bu 
damarların içinde yaşayan insanoğlu, şehirle iki yönlü 
ilişkisini bu şekilde sürdürür. Bir yandan onu var eder, 
diğer yandan ise kendini onunla tanımlar. 

Dünyanın en eski şehirlerinden, imparatorlukların 
başkenti, tüm yolların çıktığı merkez ve bir şehir için-
de bin şehir barındıran İstanbul; insanoğlu ve şehir 
ilişkisine dair ele alınacak en iyi örnektir. Bir zaman-
ların ticaret kolonisi, bir zamanların Doğu Roma baş-
kenti ve nihayetinde dört başı mamur bir Osmanlı 
şehri. Geç Antikite ve Erken Orta Çağ dönemlerinde 
Doğu Roma İstanbul’unun abideviliğine, şaşasına, 
canlılığına, masalsılığına dair tüm anlatılanlar gerçek-
lerden izler taşısalar da uzak bir geçmişin efsaneleri 
gibidir. Çünkü seyyahların anlattığı o İstanbul, Doğu 
Roma’nın yaklaşık son 300 yılında; bir imparatorluk 
şehrinden kasabaya dönüşmüştür. Özellikle IV. Haç-
lı Seferi ve bir asırlık Latin yönetimiyle şehir tarumar 
edilmiş, ondan sonra Doğu Roma hakimiyeti tekrar 
kurulsa da şehir eski günlerine asla dönememiştir. 
Doğu Roma hanedanları, bugünkü Sultanahmet böl-
gesine denk düşen Büyük Saray’ı bırakıp şehrin en 
uç kısmındaki Tekfur Sarayı’na yerleşmiş, şehir; mali, 
kültürel, siyasal ve sosyal olarak bir çöküş süreci içine 
girmiştir. 1453 Mayıs ayında şehre giren II. Mehmed 
ve Osmanlı ordusu, anlatılan efsanevi İstanbul’u de-
ğil, harap düşmüş bir şehri karşılarında bulmuşlardır. 
İstanbul’un eskiden olduğu gibi yine gıptayla bakıla-
cak canlı bir şehir haline getirilmesi Osmanlıların yo-
ğun çabasıyla mümkün olmuştur. Osmanlı sultanları 
şehrin nüfusunu artırmak için yeni teşviklerde ve is-
kân politikalarında bulunmuş, Osmanlı paşaları kendi 
isimleriyle anılacak cami merkezli mahalleler kurmuş, 
yeni çarşılarla mali canlılık sağlanmış, şehir baştanba-
şa imar ve ihya edilmiş, aynı zamanda yeni şehir teşki-
latlanması oluşturulmuştur.

İstanbul, asırlarca; mahalleleri, çarşıları, camileri, der-
gâhları ve insanlarıyla Osmanlı anlam dünyasının 
sembolü olmuş ve 19. yüzyıl itibariyle bu anlam dün-
yasında yaşanmaya başlanan dönüşüm, şehri de dö-
nüştürmeye başlamıştır. Modernizasyon ve sanayileş-
me hamleleri yeni, daha az özgün ve tahrip edilmiş bir 
İstanbul’un habercisi olmuştur. Bu yazıda kronolojik 
olarak kültürel tahribatın iki evresine ve aynı zamanda 
yarının İstanbul’una dair bir tartışma yürütülecektir.
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Ottoman versus Ottoman

 “The Blind Pickaxe is breaking another limb of Turkish 
Istanbul (…) Turks of the last century took the blind 
pickaxe, neither a [historic] state office nor a mansion 
remained; we conserved neither any furniture nor tiling.” 
Yahya Kemal, a Turkish poet, in his article in 1921 titled 
Blind Pickaxe, criticized the destruction of Istanbul’s 
cultural heritage for the sake of innovation in the last 
period of the Ottoman Empire with these words. What 
Yahya Kemal could not predict was that Istanbul would 
encounter much more in the coming years.

The history of the wrecking of Istanbul’s culture goes 
back to the 19th century. Along with industrialization 
and new technologies, modern urbanism and munic-
ipalism began to affect the Ottoman Empire and Ot-
toman Istanbul for the first time in this century. In this 
period, Istanbul gained a tram line, other Ottoman 
provinces were connected to Istanbul by rail, the Euro-
pean aesthetic perception was settled, and wider and 
ostentatious streets were desired as in European cities. 
Many of these were realized only at the expense of the 
damage or destruction of the Ottoman legacy that 
brought Istanbul into existence. The process of trans-
forming the “imperial road”, which was called Mese by 
the Eastern Romans and Divanyolu by the Ottomans, 
into a modern street, caused many heritages to be de-
stroyed in the road opening works. The story of the “cut 
domes” that can still be seen in Divanyolu today is hid-
den here: Çemberlitaş Hamam (public bath) is a good 
example of this. The front façade of the madrasa locat-
ed in the Atik Ali Pasha Mosque just ahead of the public 

Osmanlı, Osmanlı’ya Karşı

 “Kör Kazma Türk İstanbul’un bir uzvunu daha kırıyor 
(…) son asır Türkleri kör kazmayı kaptılar, yıkılmadık 
ne resmî daire kaldı ne konak; dağılmadık ne eşya kal-
dı ne de döşeme.” Yahya Kemal, 1921’de yazdığı Kör 
Kazma isimli yazıda Osmanlı son döneminde, İstan-
bul’un kültürel miraslarının, yenilik uğruna yok edil-
mesini bu sözlerle eleştiriyordu. Yahya Kemal’in tah-
min edemediği ise ilerleyen yıllarda İstanbul’un çok 
daha fazlasıyla karşılaşacağıydı. 

İstanbul’un kültürünün budanma tarihi 19. yüzyıla 
kadar gitmekte. Sanayileşme ve yeni teknolojiler-
le beraber modern şehircilik ve belediyecilik de ilk 
kez bu yüzyılda Osmanlı’yı ve Osmanlı İstanbul’unu 
etkilemeye başladı. İstanbul bu dönemde tramvay 
hattına kavuşmuş, demiryoluyla Osmanlı’nın diğer 
vilayetleri İstanbul’a bağlanmış, Avrupai estetik algı-
sı yerleşmiş ve Avrupa şehirlerinde olduğu gibi daha 
geniş ve gösterişli caddeler arzulanmıştır.  Elbette 
bunların birçoğu, ancak İstanbul’u var eden Osmanlı 
mirasının zarar görmesi veya yok edilmesi pahasına 
gerçekleşmiştir.  Doğu Roma’da Mese, Osmanlı’da ise 
Divanyolu denen “imparatorluk yolu”nun modern bir 
cadde haline getirilme süreci birçok eserin yol açma 
çalışmalarında tahrip edilmesine sebep olmuştur. 
Divanyolu’nda bugün hala görülebilecek “kesik kub-
beler”in hikayesi burada gizlidir. Çemberlitaş Hamamı 
bunun güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Hama-
mın biraz ilerisindeki Atik Ali Paşa Camii’nde bulunan 
medresenin ön cephesi yine aynı dönemde kesilmiş 
ve haziresi yani camii bahçesindeki mezarlığı ise yol 

Tüm eserlerin yıkıldığı günümüz Saraçhanesi
Present-day Saraçhane that lost all its cultural heritage

‘Alman Mavileri’ haritasında 1913’ün Saraçhanesi
Saraçhane in “The German Blue” Map, 1913
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bath was cut in the same period, and the cemetery in 
the garden of the mosque was demolished for the road 
opening project and moved back. (This relocation will 
be applied twice more during the Republican period.) 
Historical cemeteries and tombs were severely affect-
ed by these demolition processes. The vast Ayaspaşa 
Cemetery, from Dolmabahçe to Taksim, was gradually 
destroyed and no trace of it remains today. The Osman 
Baba tomb, which is one of the symbols of Şehzedabaşı, 
was also destroyed in 1910 during the road works.

The motive to modernize and create a new city around 
new requirements began in the last period of the Otto-
man Empire. This new approach, which caused the reli-
gious and cultural heritage to be increasingly discred-
ited and sacrificed for the sake of “development”, also 
pioneered the systematic destruction that lasted from 
the 1930s to the 60s.

Henri Prost and After

The new era continued exponentially into the Republi-
can period. The demolitions, which were initially based 
on singular examples, became systematic with the invi-
tation of Henry Prost, a French urban planner, to Istan-
bul in 1936 and the city plans he drew. Designing wide 

açmak için yıktırılarak geriye taşınmıştır. (Bu geriye 
taşınma işlemi Cumhuriyet döneminde iki kez daha 
uygulanacaktır.) Tarihi mezarlıklar ve türbeler etki-
lenen bu yıkım süreçlerin ciddi biçimde etkilenmiş-
tir. Dolmabahçe’den Taksim’e kadar uzanan devasa 
Ayaspaşa Mezarlığı peyderpey yok edilmiş ve bugün 
kendisinden bir iz kalmamıştır. Şehzadebaşı’nın sem-
bollerinden olan Osman Baba türbesi de 1910 yılında 
yol çalışmaları esnasında yok olmuştur.

Şehri modernize etme ve yeni gereklilikler etrafında 
bir şehir oluşturma güdüsü Osmanlı’nın son devrinde 
bu şekilde başlamıştır. Dini ve kültürel mirasın gittik-
çe daha gözden düşmesine ve “gelişme” uğruna feda 
edilmesine sebep olan bu yeni yaklaşım, 1930’lardan 
60’lara kadar süren sistematik yıkımlarından da öncü-
sü olmuştur.

Henri Prost ve Sonrası

Açılan bu yeni çığır Cumhuriyet döneminde katla-
narak devam etti. Başlarda tekil örnekler üzerinden 
giden yıkımlar, Fransız şehir planlamacısı Henry 
Prost’un 1936’da İstanbul’a davet edilmesi ve çizdiği 
şehir planlarıyla sistematik hale geldi. Geniş yollar, 
bulvarlar, yeni akslar, caddeler, meydanlar tasarlayan 
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roads, boulevards, new axes, avenues, and squares, 
Prost saw Istanbul as a test board. Although his mission 
ended in 1950, the plans drawn up by him were imple-
mented until the 60s. Ignoring the cultural texture of Is-
tanbul, the blind pickaxe of Prost and his successors has 
been more brutal to cultural heritage.

During Prost and the following period, the activities 
carried out to bring Istanbul to a modern face mainly 
focused on the Historic Peninsula, and these works were 
carried out on and around three newly drawn main 
roads: Vatan Avenue and Millet Avenue, dividing the 
city in an east-west direction, and Atatürk Boulevard, 
which forms the north-south axis. With a few strokes 
of the pen, the traditional Istanbul plan, which has 
emerged cumulatively for centuries and reflects the an-
cient culture, experiences, and understanding, has been 
reduced to a subject in the history books from a living 

phenomenon. It is possible 
to give countless exam-
ples of religious and civil 
architecture that were de-
stroyed in the period be-
tween 1937-60 for various 
reasons or without any 
justification, but the com-
mon result of all these 
countless examples is that 
the unique living practic-
es of Turkish Istanbul were 
eliminated.

It is possible to identify 
the old city plan and arti-
facts of Ottoman Istanbul 
from various maps. The 
German Blue (1913-14), 

drawn by a German compa-
ny for the future planning of Istanbul before World War 
I, is the first of these. Other sources are the Pervititch In-
surance Maps (1922-1945) and Ekrem Hakkı Ayverdi’s 
work on the period 1875-1882. By means of these maps, 
it is possible to trace the past, street by street, parcel by 
parcel. Where Vatan, Millet Avenues, and Atatürk Boule-
vard pass, it is possible to determine what kind of city 
plan existed before the demolition between 1937-60; 
the organization of its neighborhoods; and the loca-
tions of lost artifacts. For example, as a result of studies 
based on these maps, it was determined that 21 mon-
umental buildings were destroyed on Millet Avenue, 
and the number of destroyed works on other avenues 
is much higher. Hundreds of historical buildings that 
have added meaning to people’s lives for centuries have 

Prost, İstanbul’u bir deneme tahtası olarak görmüş-
tür. Her ne kadar 1950’de görevi son bulsa da 60’a ka-
dar temel olarak onun çizdiği planlar uygulanmıştır. 
İstanbul’un kültürel dokusunu göz ardı eden Prost ve 
ardıllarının kör kazması kültürel miras açısından hem 
daha kör hem de çok daha kıyıcı olmuştur. 

Prost ve takip eden dönemde, İstanbul’un modern 
bir çehreye kavuşturulması amacıyla yapılan faaliyet-
ler temel olarak Tarihi Yarımada’ya yoğunlaşmış ve 
bu çalışmalar da yeni çizilen üç ana yol üzerinde ve 
etrafında gerçekleşmiştir: şehri doğu-batı yönünde 
bölen Vatan Caddesi ve Millet Caddesi ile kuzey-gü-
ney aksını oluşturan Atatürk Bulvarı. Asırlarca kümü-
latif biçimde ortaya çıkmış ve kadim kültürü, dene-
yimleri, anlayışı yansıtan geleneksel İstanbul planı, 
masa başındaki birkaç cetvel darbesiyle yaşayan bir 
olgudan, tarih kitaplarındaki bir maddeye indirgen-
miştir. 1937-60 arasındaki 
dönemde çeşitli gerek-
çelerle veya gerekçesiz 
olarak yıkılan dini ve sivil 
mimariden eserlere dair 
sayısız örnek vermek 
mümkündür ancak tüm 
bu sayısız örneğin ortak 
sonucu Türk İstanbul’u-
nun kendine has yaşa-
ma pratiklerinin ortadan 
kaldırıldığıdır. 

Osmanlı İstanbul’unun 
kent planını ve eserlerini 
çeşitli haritalardan tespit 
etmek mümkün. I. Dün-
ya Savaşı öncesinde Al-
man bir şirket tarafından 
İstanbul’un gelecekteki plan-
lanması için çizilen Alman Mavileri (1913-14) bunlar-
dan ilkidir. Pervititch Sigorta Haritaları (1922-1945) ve 
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 1875-1882 dönemine dair 
çalışması diğer kaynakları oluşturur. Bu haritalar vesi-
lesiyle cadde cadde, parsel parsel geçmişin izini sür-
mek mümkündür. Vatan, Millet Caddeleri ile Atatürk 
Bulvarının geçtiği yerlerde 1937-60 arası yıkımlarının 
öncesinde nasıl bir kent planının olduğunu, mahalle-
lerinin organizasyonunu ve kayıp eserlerin yerlerini 
tespit etmemiz mümkün. Örneğin bu haritalar temel 
alınarak yapılan çalışmalar neticesinde Millet Cadde-
si’nde 21 anıt yapının yıkıldığı tespit edilmiştir, diğer 
caddelerde yıkılan eserlerin sayısı ise çok daha fazla-
dır. Asırlarca insanların hayatlarına anlam katmış yüz-
lerce tarihi yapı çok kısa bir süre içerisinde bazen se-

“İNSAN ODAKLI OSMANLI 
MAHALLELERİ VE ŞEHİRLERİ 
YAŞANABİLİRLİĞE DAİR 
MUHTEŞEM BİR REHBERLİK 
SUNMAKTADIR.

THE INHABITANT-ORIENTED 
OTTOMAN NEIGHBORHOODS 
AND CITIES OFFER EXCELLENT 
GUIDANCE ON LIVABILITY.
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been demolished in a very short time, sometimes with a 
reason and sometimes without any reason. In addition 
to the demolition of the monumental structures, the 
neighborhoods were expropriated in large parcels, and 
many examples of civil architecture were destroyed. This 
also meant the end of the traditional Ottoman neigh-
borhood, which was already living its last period under 
changing socio-economic conditions.

Creating Tomorrow’s Istanbul

It is much more difficult to revive than to destroy. Espe-
cially in one of the world’s most crowded metropolises 
like Istanbul, it may seem impossible for local govern-
ments to start a new urban planning. However, the 
confidence and motivation of Henri Prost to use his ruler 
must also be found in local communities and govern-
ments so that the Historic Peninsula can be replanned. 
The revival process is not a copying of three-centu-
ries-ago Istanbul, but building a livable city with our 
own formula. “Livability” is a subject that finds a wide 
place in urban studies and even has indexes that are 
updated every year. The inhabitant-oriented Ottoman 
neighborhoods and cities offer excellent guidance on 
livability. Not taking advantage of it means denying a 
great legacy. Although the preservation, restoration, 
and even reconstruction of monumental works is the 
first step toward cultural heritage, it is not the final goal. 
These works are meaningful only in a socio-cultural ur-
ban context. The question that every individual in the 
city should ask is: Is Istanbul ready to create its own so-
cio-cultural context?

bep gösterilerek bazense sebepsiz biçimde yıkılmıştır. 
Anıt yapıların yıkılmasının yanında, mahalleler büyük 
parseller halinde kamulaştırılmıştır ve sivil mimariden 
birçok eser de yok olmuştur. Bu aynı zamanda, zaten 
değişen sosyo-ekonomik koşullar altında son devirle-
rini yaşayan geleneksel Osmanlı mahallesinin de ölü-
mü anlamına gelmiştir. 

Geleceğin İstanbul’unu Kurmak

İhya etmek yok etmekten çok daha zordur. Hele İstan-
bul gibi dünyanın en kalabalık metropollerinden bi-
rinde yeni bir planlamaya girişmek, yerel yönetimler 
için imkansıza yakın gözükebilir. Ancak Henri Prost’un 
cetvelini oynatmasındaki özgüven ve motivasyonun; 
yerel topluluklar ve yönetimlerde de bulunması ge-
rekir ki Tarihi Yarımada yeniden planlanabilsin. Bu 
ihya süreci, üç asır önceki İstanbul’un kopyalanması 
değildir, zaten böyle bir şey mümkün olamaz. Konu, 
yaşanabilir bir şehri kendi formülümüzle kurmamız-
dır. “Yaşanabilirlik”, kent çalışmalarında kendine geniş 
yer bulan ve hatta bu konuda her yıl güncellenen in-
deksleri bulunan bir konudur. İnsan odaklı Osmanlı 
mahalleleri ve şehirleri yaşanabilirliğe dair muhteşem 
bir rehberlik sunmaktadır. Bundan faydalanmamak 
büyük bir mirası reddetmektir. Anıt eserlerin korun-
ması, restorasyonu ve hatta rekonstrüksiyonu kültürel 
miras açısından ilk adım olsa da, nihai hedef değildir. 
Bu eserler ancak sosyo-kültürel bir kentsel bağlam 
içerisinde anlamlıdır. Şehirdeki her bir ferdin sorma-
sı gereken soru şudur: İstanbul kendi sosyo-kültürel 
bağlamını var etmeye hazır mı? 

Divanyolu’ndaki Çemberlitaş Hamamı’nın kesik kubbesi
The cut dome of Çemberlitaş Public Bath in Divanyolu
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Women have obtained “suffrage” at different 
times in different countries of the world. At 
least 19 countries initially allowed women to 

vote conditionally; women’s suffrage was restricted due 
to demographic factors such as race, age, education lev-

Kadınlar dünyanın farklı ülkelerinde farklı za-
manlarda “oy hakkını” elde etti. Başlangıçta en 
az 19 ülke kadınların koşullu olarak oy kullan-

masına izin verdi; ancak ırk, yaş, eğitim düzeyi veya 
medeni durum gibi demografik faktörlere bağlı ola-

Kadınların “Oy Hakkı”:

UZUN VE ZORLU
BİR MÜCADELENİN TARİHİ
Women’s “Su�rage”:
A HISTORY OF A LONG AND UPHILL STRUGGLE

Ayşe KAŞIKIRIK
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Doktorant
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, Başkan
Istanbul University Political Sciences and Public Administration, Ph.D. Candidate 
Global Equality and Inclusion Network, President
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el, or marital status. In some places, women did not gain 
the right to vote at the national and local levels at the 
same time. In Switzerland, for example, women have 
had the right to vote at the local level in some cantons 
or states since 1959, but had to wait until 1971 to vote in 
national elections. New Zealand became the first coun-
try to formally allow women to vote in national elec-
tions, granting female citizens the right to vote in 1893. 
More than half of the countries and regions around the 
world (129 out of 198) granted women the right to vote 

between 1893 and 1960. In 1907, 
Finland became the first Euro-
pean country to grant the right 
to vote and to stand for elec-
tion. Some European countries 
where women gained universal 
suffrage after 1960 included 
Switzerland (1971), Portugal 
(1976), and Liechtenstein 
(1984).1 

Although significant gains were 
made in women’s rights un-
til the first quarter of the 21st 
century, “equal representation” 
could not be achieved in poli-
tics. According to the “Women in 
Politics: 2021”2 map prepared by 
the Inter-Parliamentary Union 

(IPU) and UN Women, the average 
number of women in politics in the world remained at 
only 25.6%. Looking at the regional average of women 
in parliament, Scandinavian countries (Denmark, Fin-
land, Sweden, Norway, and Iceland) ranked first, with 
44.5%. Scandinavian countries were followed by the 
American continent with 32.2%, Europe with 29.1% (ex-
cluding Scandinavian countries), Sub-Saharan Africa 
with 25.1%, Asia with 20.8%, the Middle East and North 
Africa with 19.3%, and the Pacific with 18%. 

Women in Local Governments Around 
the World

Throughout the world, women’s representation in the 
decision-making bodies of local governments (mayor-
ship and aldermanship) is higher than in parliaments, 
but again, there is a picture that is far from equal rep-
resentation. Indeed, very few countries have achieved 
equal representation in local decision-making bodies. 

1 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/05/key-fa-
cts-about-womens-suffrage-around-the-world-a-century-af-
ter-u-s-ratified-19th-amendment/. 

2 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publicati-
ons/2021/03/women-in-politics-map-2021. 

rak kadınların oy kullanma hakkı kısıtlandı. Bazı yer-
lerde, kadınlar ulusal ve yerel düzeyde oy kullanma 
hakkına aynı zamanda kavuşamadı. Örneğin İsviç-
re›de kadınlar 1959›dan beri bazı kantonlarda veya 
eyaletlerde yerel düzeyde oy hakkına sahipti ancak 
ulusal seçimlerde oy kullanabilmek için 1971 yılına 
kadar beklemeleri gerekti. Yeni Zelanda, 1893’te ka-
dın vatandaşlarına oy hakkı tanıyarak, kadınların ulu-
sal seçimlerde oy kullanmasını resmen kabul eden ilk 
ülke oldu. Dünya genelinde ülkelerin ve bölgelerin 
yarısından fazlası (198 ülkeden 
129’u) kadınlara 1893 ve 1960 
yılları arasında oy kullanma 
hakkını tanıdı. Avrupa’da ka-
dınların seçme ve seçilme 
hakkını kazandığı ilk ülke 1907 
yılında Finlandiya oldu. 1960 
yılından sonra kadınların genel 
oy hakkını kazandığı bazı Av-
rupa ülkeleri arasında İsviçre 
(1971), Portekiz (1976) ve Lih-
tenştayn (1984) yer aldı.1 

21. yüzyılın ilk çeyreğine ka-
dar kadın haklarında önemli 
kazanımlar elde edilmesine 
rağmen siyasette bir türlü “eşit 
temsil” yakalanamadı. Parla-
mentolar Arası Birlik (IPU) ve 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN 
Women) tarafından hazırlanan “Siyasette Kadınlar: 
2021”2 haritasına göre dünyada siyasette kadın orta-
laması sadece %25,6’da kaldı. Parlamentoda kadın-
ların bölgesel ortalamasına baktığımızda; en yüksek 
%44,5 ile İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, 
İsveç, Norveç ve İzlanda) ilk sıralarda yer aldı. İskandi-
nav ülkelerini %32,2 ile Amerika Kıtası, %29,1 ile Av-
rupa kıtası (İskandinav ülkeleri hariç), %25,1 ile Sahra 
altı Afrika, %20,8 ile Asya, %19,3 ile Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika ve son sırada %18 ile Pasifik takip etti. 

Dünya’da Yerel Yönetimlerde Kadınlar

Dünya genelinde kadınların yerel yönetimlerin karar 
organlarındaki (belediye başkanlığı ve belediye mec-
lis üyeliği) temsili parlamentolardan daha yüksektir, 
ancak yine eşit temsilden uzak bir tablo söz konusu-
dur. Gerçekten de çok az sayıda ülke yerel karar alma 
organlarında eşit temsile ulaşabilmiştir. Ülkelerin ço-

1 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/05/key-fa-
cts-about-womens-suffrage-around-the-world-a-century-af-
ter-u-s-ratified-19th-amendment/. 

2 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publicati-
ons/2021/03/women-in-politics-map-2021. 

““KADINLARIN YERİ 
KARARLARIN ALINDIĞI 
HER YERDİR.”

“WOMEN BELONG IN 
ALL PLACES WHERE 
DECISIONS ARE BEING 
MADE.”

RUTH BADER GINSBURG
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In most countries, the underrepresentation of women 
in local governments is not only a serious problem, but 
also a human rights violation. 

While the representation rate of women in parliament 
is 25.6%, compared to the world average, this rate rises 
to 36% in local governments. When the regional distri-
bution of women’s representation in local governments 
is examined, it is seen that Central Asia and South Asia 
share first place with a representation rate of 41%. These 
regions are followed by North America and Europe at 
35%, Oceania at 32%, Sub-Saharan Africa at 29%, East 
Asia and South East Asia at 25%, Latin America and the 
Caribbean at 25%, West Asia and North Africa at 18%. 
Especially in countries in Africa and Asia, legally en-
forced gender quotas have a significant positive impact 
on women’s representation in local governments. 3

According to the United Cities and Local Governments 
(UCLG)4, it is estimated that only 5% of mayors and ap-
proximately 20% of aldermen worldwide are women 
(2021).  However, the lack of comparable and reliable 
global data on the number of women in local govern-
ments makes it difficult to monitor progress in this field.

3 https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Wo-
mens-representation-in-local-government-en.pdf 

4 https://www.uclg.org/en/Locally_elected_women_to_Be-
Counted_to_achive_SDG5. 

ğunda, kadınların yerel yönetimlerde yetersiz temsi-
li ciddi bir sorundur, aynı zamanda bir insan hakları 
ihlalidir. 

Dünya ortalamasına göre kadınların parlamentoda 
temsil oranı %25,6 iken yerel yönetimlerde bu oran 
%36’ya yükselmektedir. Kadınların yerel yönetim-
lerdeki temsilinin bölgesel dağılımı incelendiğinde, 
Orta Asya ve Güney Asya’nın %41 temsil oranı ile ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. Bu bölgeleri Kuzey 
Amerika ve Avrupa %35, Okyanusya %32, Sahra altı 
Afrika %29, Doğu Asya ve Güney Doğu Asya %25, 
Latin Amerika ve Karayipler %25, Batı Asya ve Kuzey 
Afrika %18 temsil oranı ile takip etmektedir. Özellikle 
Afrika ve Asya’daki ülkelerde, yasal olarak uygulanan 
cinsiyet kotaları kadınların yerel yönetimdeki temsili 
üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahiptir. 3

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teş-
kilatı’na (UCLG)4 göre, dünya genelinde belediye 
başkanlarının sadece %5’inin ve meclis üyelerinin 
yaklaşık olarak %20’sinin kadın olduğu tahmin 
edilmektedir (2021). Ancak, yerel yönetimlerde kadın 
sayısına ilişkin karşılaştırılabilir ve güvenilir küresel 
verilerin olmaması bu alandaki gelişmeyi izlemeyi 
zorlaştırmaktadır.

3 https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Wo-
mens-representation-in-local-government-en.pdf 

4 https://www.uclg.org/en/Locally_elected_women_to_Be-
Counted_to_achive_SDG5. 
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Women’s Full Su�rage in Turkey: A 
History of a Long-Termed Struggle

In Turkey, women gained the right to vote and stand as 
candidates in municipal elections on April 3, 1930, with 
the adoption of the Municipality Law, and the right to 
be elected to village mukhtar and council with the en-
actment of Law numbered 2329 and dated October 26, 
1933. With the amendment made to the Constitution 
and Election Law on December 5, 1934, women gained 
the right to elect a deputy and to stand as candidates. 
However, the struggle for women’s right to vote and 
stand for election in Turkey dates back to earlier times. 
It is especially important to remember the efforts of the 
“Women’s People Party”, which was founded by Nezihe 
Muhiddin in 1923 and later closed, and the “Turkish 
Women’s Union”, which also works for the political rights 
of women. 

Before many European countries, Turkey gave women 
the right to full suffrage. In Turkey, women used their 
political rights for the first time in the municipal elec-
tions in 1930. In the 92 years from April 3, 1930, to April 
3, 2022, 16 local elections were held; in these elections, 
while thousands of male mayors were elected, only 167 
female mayors were elected. In the last 100 years, wom-

Türkiye’de Kadınların Seçme ve Seçilme 
Hakkı: Uzun Soluklu Bir Mücadelenin 
Tarihi

Türkiye’de kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve 
aday olma hakkını 3 Nisan 1930’da Belediye Kanu-
nu’nun kabul edilmesi ile köy muhtar ve heyetlerine 
seçilme hakkını ise 26 Ekim 1933 tarihli ve 2329 sayılı 
kanunun çıkarılmasıyla elde etti. Milletvekili seçme 
ve aday olma hakkını 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Se-
çim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kazandı. 
Ancak, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkı 
mücadelesi daha eskilere dayanmaktadır. Özellikle, 
1923 yılında Nezihe Muhiddin tarafından kurulan ve 
daha sonra kapatılan Kadınlar Halk Fırkası ve benzer 
şekilde kadınların siyasal hakları için çalışmalar yü-
rüten Türk Kadınlar Birliğinin bu konudaki çabalarını 
unutmamak gerekir. 

Türkiye kadınlara seçme ve seçilme hakkını çok sayı-
da Avrupa ülkesinden önce tanıdı. Türkiye’de kadınlar 
siyasal haklarını ilk defa 1930 yılındaki belediye se-
çimlerinde kullandı. 3 Nisan 1930’dan 3 Nisan 2022’ye 
baktığımızda -aradan geçen 92 yılda- 16 yerel seçim 
yapıldı; bu seçimlerde binlerce erkek belediye baş-
kanı seçilirken sadece 167 kadın belediye başkanı 
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en have been able to take part in the mayorship at a 
maximum of 3%, in the general councillorship at 4.7%, 
and in the aldermanship, which is the legislative body of 
the municipality, at a rate of 11%. 

Women were underrepresented in mukhtarship insti-
tutions, which were based in the 1800s and are a gov-
ernment model unique to Turkey. There are more than 
50 thousand mukhtars in Turkey. The number of female 
mukhtars is 1122. In other words, the rate of women 
in mukhtars, which are the capillaries of democracy, 
is only 2.2%. Only 1 (Sancaktepe) of 39 districts of Is-
tanbul, one of the most important metropolises in the 
world, is governed by a female mayor. The rate of female 
aldermen in Istanbul is 19%, slightly above the Turkey 
average (11.01%). However, the fact that there is more 
than 80% male representation in the aldermanship of 
the district municipalities of Istanbul is one of the most 
striking examples of the inequality in the representation 
of women, who make up half of the population and thus 
the voters. 5

As of 2022, women are represented by 17% of the par-
liament in Turkey. The representation rate of women in 
local governments is much lower, at only 10.4%. That 
is, only 1 out of every 10 people elected to local govern-
ments is a woman. This situation can be explained by 
“under-representation” or “absence syndrome” at the lo-
cal level. As the figures reveal, the low representation of 
women in local governments, which is the cradle of de-
mocracy, is also noteworthy. In fact, it would be correct 
to say that local politics is “masculine politics.” 

For Equality in Representation…

Women’s “suffrage” is the achievement of a long and 
uphill struggle. All over the world, women have not eas-
ily gained any of their rights, and they have struggled 
for many years to gain the right to vote and to stand for 
election. Since the middle of the 19th century, women 
have taken to the streets with wide participation, orga-
nizing petitions and meetings in order to gain suffrage. 
However, the right to vote and to stand for election is 
one of the most important political rights that a country 
grants to its citizens and is one of the basic indicators of 
a democratic society. Equal representation of women in 
the decision-making mechanisms of national and local 
governments is a democratic right, and an indispens-
able element of equality and justice.

“The fight against inequality and injustice” is the foun-
dation of the 2030 Agenda for a world in which no one 
is left behind. In this context, Sustainable Development 

5 https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sam_e0a44.pdf.

seçildi. Geçen 100 yıla yakın sürede kadınlar belediye 
başkanlığında en fazla %3, il genel meclis üyeliğinde 
%4,7 ve belediyenin yasama organı olan belediye 
meclis üyeliğinde 11% oranında yer alabildi. 

Temelleri 1800’lü yıllara dayanan ve Türkiye’ye özgü 
bir yönetim modeli olan muhtarlık kurumlarında 
kadınlar çok az temsil edildi. Türkiye’de 50 binden 
fazla muhtar var, kadın muhtar sayısı ise 1122. Bir 
diğer ifadeyle, demokrasinin kılcal damarları olan 
muhtarlıklarda kadın oranı sadece %2,2. Dünyanın 
en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un 39 
ilçesinden sadece 1’i (Sancaktepe) kadın belediye 
başkanı tarafından yönetilmektedir. İstanbul’da kadın 
belediye meclis üyesi oranı %19 ile Türkiye ortalama-
sının (%11,01) biraz üzerindedir. Ancak, İstanbul’un 
ilçe belediyelerinin meclis üyeliklerinde %80’den 
fazla erkek temsilinin olması, nüfusun ve dolayısıyla 
seçmenlerin yarısını oluşturan kadınların temsildeki 
eşitsizliğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. 5

2022 itibariyle Türkiye’de kadınlar parlamentoda %17 
oranında temsil edilmektedir. Yerel yönetimlerdeki 
kadın temsil oranı ise çok daha düşük olup sadece 
%10,4’tir. Yani, yerel yönetimlere seçilmiş her 10 ki-
şiden yalnızca 1’i kadındır. Bu durum yerel düzeyde 
“eksik temsil” veya “yokluk sendromu” ile açıklanabi-
lir. Rakamların ortaya koyduğu üzere demokrasinin 
beşiği olan yerel yönetimlerde kadınların temsilinin 
düşüklüğü ayrıca dikkat çekmektedir. Aslında, yerel 
siyasetin “eril siyaset” olduğunu söylemek doğru ola-
caktır. 

Temsilde Eşitlik İçin…

Kadınların “oy hakkı” uzun ve zorlu bir mücadelenin 
kazanımıdır. Dünya genelinde kadınlar hiçbir hakkını 
kolay kazanamadığı gibi seçme ve seçilme hakkını 
elde edebilmek için de uzun yıllar çaba gösterdi. 19. 
yüzyılın ortalarından itibaren kadınlar oy hakkına ka-
vuşabilmek için geniş katılımlı eylemler ile meydanla-
ra çıktı, imza kampanyaları ve toplantılar düzenledi. 
Oysaki, seçme ve seçilme hakkı bir ülkenin vatandaş-
larına tanıdığı en önemli siyasal haklardan biri olup 
demokratik toplumun temel göstergelerindendir. Ka-
dınların ulusal ve yerel yönetimlerin karar alma me-
kanizmalarındaki eşit temsili demokratik bir haktır, 
eşitliğin ve adaletin vazgeçilmez unsurudur.

Kimsenin geride kalmadığı bir dünya için 2030 
gündeminin temelinde “Eşitsizlik ve adaletsizlik ile 
mücadele” yer almaktadır. Bu bağlamda, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçlarından 5.si “Toplumsal Cinsiyet 

5 https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sam_e0a44.pdf.
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Goal 5 is to “Achieve Gender Equality and Empower All 
Women and Girls.” Among the targets of this goal, an 
indicator (5.5.1) regarding the equal representation of 
women in politics, which constitutes approximately half 
of the population, is defined:6

Target 5.5 Ensure women’s full and effective partici-
pation and equal opportunities for leadership at all 
levels of decision-making in political, economic and 
public life

5.5.1. Proportion of seats held by women in national 
parliaments and local governments

As a global network, UCLG continues to represent, advo-
cate and raise the voices of local and regional govern-
ments to leave no one and nowhere behind. Therefore, it 
calls on countries and regions to pursue gender equality 
in local government and to achieve Global Goal 5 (in-
creasing the proportion of women elected at the local 
level) as part of the global commitment.  

It should not be forgotten that equality, freedom, and 
justice start from the local, which is the cradle of de-
mocracy, and its place. Undoubtedly, if women are rep-
resented equally at the local level, this situation will be 
reflected in waves at the national level.  

The last word, as female mayors say, “We can only 
achieve equality if we know where we are now and can 
measure our progress.”

6  https://www.kureselamaclar.org/en/global-goals/gender-equ-
ality/. 

Eşitliğini Sağlamak ve Tüm Kadınlar ile Kız Çocuklarını 
Güçlendirmek” tir. Bu amacın hedefleri arasında nüfu-
sun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların siyasette eşit 
temsiline ilişkin bir gösterge (5.5.1) tanımlanmıştır:6

Hedef 5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal 
hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir 
biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme 
mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri 
için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alın-
ması

5.5.1. Yerel yönetimler ve ulusal parlamentolarda-
ki kadınların sandalye oranı

UCLG, küresel bir ağ olarak, yerel ve bölgesel yöne-
timlerin seslerini hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bı-
rakmamak üzere temsil etmeye, savunmaya ve yük-
seltmeye devam etmektedir. Bu nedenle, ülkeleri ve 
bölgeleri yerel yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğini 
takip etmeye ve küresel taahhüdün bir parçası olarak 
Küresel Amaçlardan 5.sini (yerel düzeyde seçilen ka-
dınların oranının arttırılması) gerçekleştirmeye çağır-
maktadır.  

Unutmayalım ki eşitlik, özgürlük ve adalet demokrasi-
nin beşiği olan yerelden ve yerinden başlar. Şüphesiz 
kadınlar yerel düzeyde eşit temsil edilirse bu durum 
dalga dalga ulusal düzeye de yansıyacaktır.  

Son olarak, kadın belediye başkanlarının söylediği 
gibi “Eşitliğe ancak şu anda nerede olduğumuzu bilir-
sek ve ilerlememizi ölçebilirsek ulaşabiliriz.”

6 https://www.kureselamaclar.org/amaclar/toplumsal-cinsi-
yet-esitligi/. 
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The housing crisis has risen in parallel with the 
weakening of local textures and mechanisms 
with globalization, the increase in individualiza-

tion with turbo capitalism and turbo consumption cul-
ture, economic contractions, and disasters. Along with 
the pandemic, the risk of homelessness and the home-
less population is rising like never before due to the 
global socio-economic crisis. Local and regional actors 
are responsible for changing the cycle of homelessness, 
-poverty and deprivation-. 

Küreselleşme ile birlikte yerel dokuların ve me-
kanizmaların zayıflaması; turbo kapitalizm ve 
turbo tüketim kültürü ile bireyselleşmenin art-

ması; ekonomik daralmalar ve afetler paralelinde ko-
nut krizi; pandemi ile birlikte küresel çapta gerçekle-
şen sosyo-ekonomik krizlerden dolayı evsizlik riski ve 
popülasyonu hiç olmadığı kadar yükseliyor. Evsizlik 
— yoksulluk ve yoksunluk — döngüsünün değişme-
sinde yerel ve bölgesel aktörlere sorumluluk düşüyor. 

YEREL BAĞLAMDA EVSİZLİK 
SORUNU NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

HOW CAN THE PROBLEM OF 
HOMELESSNESS BE SOLVED IN THE 
LOCAL CONTEXT?

Dr. Ahmet TÜRKER
Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Başkan
Çorbada Tuzun Olsun Association, Chair

Kent Köşeler�    I    Urban Columns
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The United Nations defines homelessness as “living in 
severely unfavorable housing conditions resulting from 
a lack of access to minimally acceptable housing”. For 
Europe, homelessness and housing exclusion are cat-
egorized as “roofless”, “homeless”, “state of insecurity”, 
and “state of inadequacy” in the conceptual framework. 
In addition to these, there are generally accepted forms 
of homelessness all over the world:

Homelessness is considered a housing problem, which 
is mostly reduced to one dimension and evaluated 
within the framework of economic factors on the ba-
sis of unemployment and housing. It is observed that 
a one-dimensional approach is insufficient in solving 
the homelessness problem. Homelessness emerges as a 
multidimensional problem of “not being able to shelter” 
beyond being a housing problem with social, cultural, 

psychological, and political 
factors. 

In order to better under-
stand the multidimension-
al complexity(ERBAY, 2013), 
it is necessary to address 
homelessness through the 
concept of ‘home’.  A home 
is a phenomenon that in-
cludes the feelings of trust, 
social relations, cultural 
textures, and psychology 
beyond a physical resi-
dence. When faced with the 
multidimensional depriva-
tion of this phenomenon, it 
is predicted that the home-

less population and the risk 
of homelessness can be diminished by managing the 
homelessness crisis.

In metropolitan cities where homelessness is intense, the 
most preferred places for homeless individuals as living 
spaces are city centers, where urban life is intense. The 
approaches of local governments towards homeless 
individuals in cities are the main determining factors 
on the homeless population. Local governments are 
the units that provide the closest service to the citizens 
and have a direct impact on their lives, and they are 
the institutions that can bring the best solution to the 
problems because they have a command of the needs 
of the society they are responsible for. However, due to 
the fact that local governments are made up of fewer 
decision makers and the population they are responsi-
ble for is less, there are opportunities to produce faster, 
more effective, and creative solutions compared to the 

Birleşmiş Milletler evsizliği “asgari düzeyde kabul edi-
lebilir konuta erişim eksikliğinden kaynaklı ciddi de-
recede  elverişsiz barınma koşullarında yaşam” olarak 
tanımlarken; Avrupa için evsizlik ve konut dışlanma-
sı kavramsal çerçevede “çatısız”, “evsiz”, “güvensizlik 
durumu”, “yetersizlik durumu” ile kategorize ediliyor. 
Bunlarla beraber tüm dünyada kabul gören genel ge-
çer evsizlik biçimleri bulunuyor;

Evsizlik, çoğunlukla tek boyuta indirgenerek, işsizlik 
ve konut temelinde ekonomik etkenler çerçevesinde 
değerlendirilen bir barınma sorunu olarak ele alın-
maktadır. Evsizlik sorununun çözümünde tek boyutlu 
yaklaşımın yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Evsiz-
lik sosyal, kültürel, psikolojik ve politik etkenlerle bir-
likte barınma problemi olmanın ötesinde çok boyutlu 
bir ‘barınamama’ sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çok boyutlu karmaşıklığın 
(ERBAY, 2013) daha iyi an-
laşılabilmesi için evsizliğe 
‘yuva’ kavramı üzerinden 
ele alınması gerekmekte-
dir. Yuva, fiziksel bir konu-
tun ötesinde içinde güven 
duygusunu, sosyal ilişkile-
ri, kültürel dokuları ve psi-
kolojiyi de barındıran bir 
olgudur. Bu olgunun çok 
boyutlu yoksunluğu ile 
karşı karşıya kalındığında 
evsizlik krizi yönetilerek 
evsiz popülasyonu ve ev-
sizlik riskinin azaltılabile-
ceği öngörülmektedir.

Evsizliğin yoğun şekilde 
görüldüğü büyükşehirlerde, evsiz bireylerin yaşam 
alanı olarak en sık tercih ettiği yerler, kent hayatının 
yoğun yaşandığı şehir merkezleridir. Yerel yönetim-
lerin kentlerdeki evsiz bireylere yönelik yaklaşımları, 
evsiz nüfus üzerindeki temel belirleyici etken olmak-
tadır. Yerel yönetimler vatandaşa en yakın hizmeti 
sunan ve onların yaşamına direkt etkide bulunabilen 
birimler olup sorumlu olduğu toplumun ihtiyaçları-
na hakim olmalarından dolayı sorunlara karşı en iyi 
çözüm getirebilecek kurumlardır. Bununla beraber 
yerel yönetimlerin daha az sayıda karar merciinden 
oluşuyor olması ve sorumlu olduğu nüfusun da daha 
az olması sebebiyle merkezi yönetime kıyasla daha 
hızlı, etkili ve yaratıcı çözümler üretebilme fırsatları 
bulunmaktadır. Güncel evsizlik sorununda “kentsel 
mekânın tasarımı” büyük bir öneme sahiptir. Kent in-
şaasında yetkili aktörler olan yerel yönetimler, kentsel 
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central government. The “design of urban space” has 
great significance in the current homelessness problem. 
Local governments, which are the authorized actors in 
the construction of the city, also play a decisive role in 
the design of the urban space in the daily lives of the 
homeless. Therefore, it would be beneficial for both lo-
cal governments and non-governmental organizations 
to have a pluralistic approach in the making homeless-
ness causation. The causes of homelessness, which are 
evaluated by the interaction of economic, political, psy-
cho-social, and cultural factors, will make the multidi-
mensional approach to the subject more inclusive.

It is necessary to develop holistic policies and services 
for the homeless through local mechanisms (DOĞAN, 
2021), as well as to give importance to “participation” as 
supporting a local and grassroots formation. (IŞIKHAN, 
2002) A strong local ecosystem is needed to ensure so-
cial development. Local governments play a key role in 
this area. With the power to create employment and in-
clusive urban planning, measures will be taken both for 
the current homeless population and against the risk of 
homelessness.

Basically, in order to ensure the welfare and well-being 
of an individual, he/she must have living conditions in 
which he/she can access health and social services. In 
order to create a homeless-friendly society / a home-
less-friendly city that will create these conditions, the 
application of a model that includes short-, medium-, 
and long-term plans developed for local governments 
will contribute to the solution. Considering the case of 
Istanbul, the homeless-friendly ecosystem that we cre-
ated as the Çorbada Tuzun Olsun Association proceeds 
through these stages.

HOMELESS-FRIENDLY CITY

It is an ecosystem where the homeless are not alienat-
ed, excluded, or marginalized, it eliminates inequalities 

mekanın tasarımında evsizlerin gündelik yaşamla-
rında belirleyici bir değişim rolünü de taşımaktadır. 
Dolayısıyla gerek yerel yönetimlerin, gerek sivil top-
lum kuruluşlarının, evsizliğin nedenselleştirilmesinde 
çoğulcu bir yaklaşıma sahip olması faydalı olacaktır. 
Ekonomik, politik, psiko-sosyal ve kültürel faktörlerin 
etkileşimiyle değerlendirilen evsizlik nedenleri, konu-
ya yönelik çok boyutlu yaklaşım daha kapsayıcı hale 
getirecektir.

Yerel mekanizmalar aracılığıyla evsizlere yönelik bü-
tüncül politikalar ve hizmetlerin geliştirilmesi (DO-
ĞAN, 2021) aynı zamanda yerel ve halk tabanına da-

yalı bir oluşumu destekleyici olarak “katılım”a ayrıca 
önem verilmesi gereklidir. (IŞIKHAN, 2002) Toplumsal 
kalkınmanın sağlanabilmesi için güçlü bir yerel eko-
sisteme ihtiyaç vardır. Bu alanda ise yerel yönetimler 
ana role sahiptir. Gerek istihdam yaratabilme gücü 
gerek kapsayıcı kent planlaması ile hem mevcut ev-
siz nüfusa yönelik hem de evsizlik riskine karşı önlem 
alınmış olacaktır.

Temelde bir bireyin iyilik ve esenlik halinin sağlanabil-
mesi adına yaşamını idame ettirebildiği sağlık ve sos-
yal hizmetlere ulaşabildiği yaşam koşullarına sahip 
olması gerekir. Bu koşulları meydana getirecek evsiz 
dostu bir toplumu—evsiz dostu bir kenti oluşturabil-
mek adına yerel yönetimler için geliştirilmiş kısa, orta 
ve uzun vadeli planların yer aldığı bir modelin uygu-
lanması çözüme katkı sunacaktır. İstanbul örneği ele 
alındığında; Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak 
oluşturduğumuz evsiz dostu ekosistem de bu aşama-
lar üzerinden ilerlemektedir.

EVSİZ DOSTU KENT

Evsizlerin yabancılaşmadığı, dışlanmadığı, ötekileşti-
rilmediği, sosyal içerme koşulları altında eşitsizlikleri 
ortadan kaldıran ve evsizlerin topluma katılabildiği 
bir ekosistemdir. Evsizliğin bu ekosistem altında, yeni-
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under the conditions of social inclusion, and allows the 
homeless to participate in society. With this ecosystem, 
homelessness should be defined again, correctly and 
multidimensionally, and with this identification, short-, 
medium-, and long-term planning and solutions should 
be developed.

Stakeholder mapping and the establishment of the in-
novation center model applied in regional development  
(ÖZGÜR, 2019) are important steps in creating the in-
frastructure and structures that will solve the homeless-
ness problem. Sustainable ecosystem building should 
be created with the integration that can operate for 
the problem of homelessness with these structures and 
infrastructures.  This integration can be realized with 
the funds to be created by the civil sector and qualified 
volunteer workforce, private sector corporate social re-
sponsibility activities, academia and disciplines, foreign 
grant resources, and donation campaigns.

The facility where the homeless gather should be a 
station facility that should not be indexed to the cold 
conditions and should remain open permanently. The 
existing facility should be taken as a basis as a station 
facility, brought to suitable conditions for the homeless, 
and this facility should be made preferable. The home-
less people gathered need to be included in social work 
by segmenting them according to their age and social 
status in order to be accommodated in the community, 
not for temporary shelter.  Short-, medium-, and long-
term solutions and plans need to be realized systemati-
cally and gradually. 

den, doğru şekilde, çok boyutlu olarak tanımlanması 
ve bu tanı ile kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve 
çözümlerle çalışılmalıdır.

Paydaş haritasının çıkarılması ve bölgesel kalkınma-
da uygulanan inovasyon merkezi modelinin (ÖZGÜR, 
2019) kurulması evsizlik sorununu çözecek altyapıyı 
ve yapıları oluşturmak adına önemli bir adımdır. Sür-
dürülebilir ekosistem inşaası, bu yapı ve altyapılarla 
evsizlik sorunu için faaliyet gösterebilecek enteg-
rasyon ile oluşturulmalıdır. Bu entegrasyon sivil sek-
tör ve nitelikli gönüllü iş gücü, özel sektör kurumsal 
sosyal sorumluluk çalışmaları, akademi ve disiplinler, 
yurt dışı hibe kaynakları ve bağış kampanyalarıyla 
oluşturulacak fonlarla gerçekleştirilebilinir.

Evsizlerin toplandığı tesisin soğuk koşullarına en-
dekslenmeyerek dâimi açık kalması gereken bir is-
tasyon tesis olması gerekiyor. Mevcut kurulan tesisin, 
evsizler için uygun koşullara getirilmiş bir istasyon te-
sisi olarak baz alınması ve bu tesisin tercih edilir hale 
getirilmesi gerekiyor. Toplanan evsizlerin süreli barın-
maları için değil, toplum içinde barındırılmaları için 
yaş ve sosyal durumlarına göre segmentlere ayrılarak 
sosyal çalışmalara dahil edilmeleri gerekiyor.  Kısa, 
orta ve uzun vadeli çözüm ve planlamaların sistemli 
ve aşamalı gerçekleşmesi gerekiyor. 

Evsizliği mevsimsel bir barınma problemi olarak gör-
menin ötesinde yılın her günü mücadele edilmesi ge-
reken yaşamsal bir olgu olarak değerlendirilmesi asıl 
soruna temas edecektir. Buna yönelik ise barınma im-
kanı sağlayan ve topluma entegrasyon sağlama mer-
kezi görevi gören bir kompleks oluşturulması gerekir. 

Krizi yönetmek adına kısa vadede;

• İlk olarak kentin mevcut altyapısı esas alınarak, 
tampon çözümler üretilmesi ve topluma yeniden 
kazandırılabilir olan evsiz bireylerin tespit edilmesi, 
önceliklendirilmesi ile hızlıca azaltılması gerçekleş-
tirilmelidir. Bunun için yerel ve bölgesel koordinas-
yon önemli rol oynamaktadır.

• 365 gün açık barınma alanlarının olması gerek-
mektedir. Bu barınma alanlarına gelen ve gelmeye-
cek evsizler ile ilgili bu çalışmalara dahil edebilmek 
için profesyonel maaşlı ve uzman gönüllü ekipler 
kurulmalıdır.

• Aynı zamanda barınma alanında kalmayacak şehir-
deki evsizlerin sağlık hizmetlerinden ulaşıma, ilaç-
tan sosyal hizmetlere erişebilecekleri bir çalışma 
ile barınma alanlarına gelmeyen mevcut evsizler 
tespit edilerek sayı ve kaydı oluşturulabilecek bir 
proje ile desteklenmelidir. Bu projenin sonucunda 
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Considering homelessness as a vital phenomenon that 
needs to be tackled every day of the year, beyond seeing 
it as a seasonal housing problem, will touch on the main 
problem. For this purpose, a complex that provides ac-
commodation and functions as a center for integration 
into society should be created. 

In the short term, in order to manage 
the crisis:

• First of all, based on the existing infrastructure of the 
city, buffer solutions should be produced and the 
homeless individuals who can be reintegrated into 
society should be identified, prioritized, and rapidly 
decreased in number. Local and regional coordina-
tion plays an important role for this purpose.

• It is necessary to have shelter areas open for 365 
days. Professional, salaried, and expert volunteer 
teams should be established in order to include the 
homeless people who come or will not come to these 
shelter areas in these projects.

• At the same time, the homeless people in the city who 
will not stay in the shelter areas should be supported 
with a project that will enable them to access health 
services, transportation, medicine, and social servic-
es, as well as with a project that can determine the 
number and records of the existing homeless people 
who do not come to the shelter areas. As a result of 

evsiz bireyler, sokakta yaşamayı meşrulaştırmama-
lıdır. Bunun için sürdürülebilir bir faaliyet modeliy-
le sadece kendine bakamayacak kişilere sürekli bir 
hizmet verilmesi onların temel hakkıdır.

• Saha çalışmaları kapsamında tüm evsizlerin sayısı 
tespit edilerek, evsizlerin kayıtlı vatandaşa dönüş-
türülmesi ile sosyal güvence altına alınması plan-
lanmalı ve gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Birey-
lerin durumları sosyal inceleme ile tespit edilecek 
ve çözümlere yönlendirilmelidir. Kayıtlı yaşama da-
hil olduklarında sosyal hizmetler ve sağlık hizmet-
lerine erişebilirliği sebebiyle şehirdeki sosyal riskler 
ve mağduriyetler karşılanabilir ve kontrol edilebilir 
olacaktır. 

• Bu barınma alanlarında evsizlerin olumlu gelişim-
lerini gerçekleştirebilecekleri sosyal travma atöl-
yeleri ve mesleki eğitimler ile barınma alanları için 
gelir oluşturabilmek, ekonomiye katkı sağlayabil-
mek, istihdam yaratabilmek ve ekolojiyi koruyabil-
mek adına bir proje ile desteklenmelidir. Kişilerin 
mevcut işsizlik ortamında, rehabilitasyonlarına uy-
gun kazanç yapıları kurulmalıdır.

• Kimlik edinebilmesi için bir ikametgah adresinin 
de bulunması gerekli olduğundan barınma alan-
ları kimlik sorununun koşullarını sağlayarak evsiz 
bireylerin kayıtlı ve toplum düzeninde hukuk ile 
ilişkisini koruyarak yaşayabilmesini sağlamalıdır.
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this project, homeless individuals should not justify 
living on the street. For this reason, it is their funda-
mental right to provide continuous service to those 
who cannot take care of themselves with a sustaina-
ble operating model.

• Within the scope of field studies, the number of home-
less people should be determined, and the transfor-
mation of homeless people into registered citizens 
should be planned and practiced. The situations of 
individuals should be determined by social examina-
tion and directed to solutions. Social risks and griev-
ances in the city will be affordable and controllable 
thanks to their access to social services and health 
services when they are included in registered life. 

• It should be supported by a project in order to gen-
erate income for the shelter areas, contribute to the 
economy, create employment and protect the ecol-
ogy, with social trauma workshops and vocational 
trainings, where the homeless can realize their posi-
tive development in these shelter areas. In the current 
unemployment environment of people, appropriate 
earnings structures should be established for their 
rehabilitation.

• Since it is necessary to have a residence address in or-
der to obtain an identity card, the shelter areas must 
meet the conditions of the identity problem and en-
sure that homeless individuals can live in registered 
and social order while maintaining their relationship 
with the law.

In the medium term: 

• In order to place homeless people who do not meet 
short-term conditions in nursing homes, infrastruc-

Orta vadede; 

• Kısa vadeli koşulları sağlamayan evsizlerin huzu-
revlerine yerleştirilebilmesi adına aile yapılarının 
desteklenebileceği çalışmalar yapılması, evsizler-
den çalışabilecek sağlık ve yaş koşullarındakilere 
meslek edindirilme çalışmalarına başlatılması, 
madde bağımlılığı ve sosyal rehabilitasyon mer-
kezlerinin yaygınlaştırılması, ortaya çıkacak sosyal 
ihtiyaçlara yönelik entegre merkezlerin kurulması 
ile birlikte yerel yönetim planlamasına uygun alt 
yapı çalışmaları inşa edilmelidir. Evsizler ve evsizlik 
riski altında olan bireyler için önleme, koruma ve 
güçlendirme faaliyetlerinin yapılmalıdır.

• Evsizlik riski taşıyan yoksul ve yoksun aile ve birey-
ler ile toplumun geri kalanında kent içinde daya-
nışma—ilişki ağları yaratılarak (kamu, özel sektör,  
sivil toplum, akademi ve diğer paydaşlar) evsizlik 
riski düşürülmelidir.

Uzun vadede; 

• Bahsi geçen çalışmalar ile birlikte kentteki sosyal 
risk, madde bağımlılığı, suç oranı ve şiddete yöne-
lim oranı da dolaylı yönden düşecektir. Kayıtlı va-
tandaş olarak yaşamaya başlanması aynı zamanda 
kentin ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak-
tır. Günümüz yapılaşmasında dayanışmaya yönelik 
yeni mahalle ve kent paradigmasının inşa edilmesi 
toplumdan soyutlanmanın önüne geçecektir. Yerel 

“ EVSİZLERİN KAYITLI VATANDAŞA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE 
SOSYAL GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI PLANLANMALI 
VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
SAĞLANMALIDIR.

THE TRANSFORMATION OF 
HOMELESS PEOPLE INTO 
REGISTERED CITIZENS SHOULD BE 
PLANNED AND PRACTICED.
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ture works in accordance with local government 
planning should be built, along with the activities 
where family structures can be supported; initiat-
ing vocational training activities for those who are 
in suitable health and age conditions to be able to 
work; dissemination of drug addiction and social 
rehabilitation centers; and establishing integrated 
centers for the social needs that will arise. Prevention, 
protection, and empowerment activities should be 
carried out for the homeless and individuals at risk of 
homelessness.

• The risk of homelessness should be reduced by cre-
ating solidarity-relationship networks within the city 
(public, private sector, civil society, academia, and 
other stakeholders) among poor and deprived fam-
ilies and individuals at risk of homelessness and the 
rest of society.

In the long term: 

• With the aforementioned studies, the social risk, sub-
stance abuse, crime rate, and rate of the tendency to 
violence in the city will also decrease indirectly. Start-
ing to live as a registered citizen will also contribute 
to the economy of the city and the region. Building 

ve bölgesel paydaş ağlarıyla oluşturulacak ekosis-
tem, olası dışlanma ve eşitsizliklerin neden olduğu 
sorunları çözümleyecektir.

• Ekolojinin iyice bozulmasıyla afet risklerinin artma-
sı, afet planlaması yapmayı ve buna yönelik eğitim-
ler hazırlayıp “sivil afet çalışmaları” ile muhtarlarla 
oluşturulacak ekiplerin eğitilmesini; kişilerin bilinç-
lendirilerek kamu kurumlarıyla uyumlu çalışması 
sağlanmalıdır. Bu sayede mahalle mahalle sivil 
toplum katılımı da gerçekleştirilerek, aynı zaman-
da gönüllülüğün nitelikleştirilmesi sağlanabilir. Bu 
durum yerel ve bölgesel olarak afetlere karşı direnç 
oluşturacaktır.

• Evsizlik riskinin temeli olan bölgesel ve yerel zayıf-
lamanın çok boyutlu (ekonomik, sosyal, kültürel, 
politik ve aynı zamanda psikolojik) olarak önüne 
geçilebilmesi adına, yerelin dinamik biçimde etki-
leşim halinde olması gerekmektedir. Bu dinamizmi 
bölgesel inovasyon sistemi ve merkezi (ÖZGÜR, 
2019) yaklaşımıyla hem ekonomik, hem sosyal, 
hem kültürel, hem politik ve aynı zamanda psiko-
lojik olarak gerçekleştirebilir. Bu sistemde, bölgesel 
inovasyon sistemi bölge içinde akademi, sanayi 
ve ticaret odası, özel sektör, araştırma merkezleri, 
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a new neighborhood and city paradigm for solidar-
ity in today’s structuring will prevent isolation from 
society. The ecosystem to be created with local and 
regional stakeholder networks will resolve the prob-
lems caused by possible exclusion and inequalities.

• With the increase in disaster risks due to the deterio-
ration of the ecology, disaster planning should be car-
ried out and the teams to be formed with mukhtars 
should be trained through “civil disaster studies” by 
preparing trainings for this; it should be ensured that 
people work in harmony with public institutions by 
raising awareness. In this way, the participation of 
civil society from the neighborhood to the neighbor-
hood can be realized, and at the same time, the qual-
ification of volunteering can be ensured. This will cre-
ate resilience against disasters locally and regionally.

• In order to multidimensionally prevent (economic, 
social, cultural, political, and also psychological) re-
gional and local weakening, which is the basis of the 
risk of homelessness, the local must interact dynami-
cally. It can achieve this dynamism both economical-
ly, socially, culturally, politically, and psychologically 
with its regional innovation system and central ap-
proach (ÖZGÜR, 2019). The regional innovation sys-
tem can ensure that all actors of development and 
innovation such as academia, chamber of industry 
and commerce, private sector, research centers, tech-
noparks, public and civil society are effectively in-
volved in the process; and can create ecosystems that 
empower regions as both producers and consumers. 
(ÖZGÜR, 2019)  In this way, we can both revive the 
economy in the region and ensure that the people of 
the region participate in the development and bene-
fit from it economically, socially, and culturally.

Therefore, with an ecosystem to be built with a regional 
and local approach, we can reduce the risk of poverty 
and homelessness, which is increasing day by day.
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teknoparklar, kamu, sivil toplum gibi kalkınma ve 
inovasyonun tüm aktörlerinin etkin biçimde süre-
ce dahil olmalarını; bölgelerin hem üretici hem tü-
ketici olarak (ÖZGÜR, 2019) yereli güçlendiren eko-
sistemleri oluşturabilir. Bu sayede hem bölgedeki 
ekonomiyi canlandırırız hem de bölge halkının kal-
kınmaya katılımını ve kalkınmadan ekonomik, sos-
yal ve kültürel olarak yararlanmasını sağlayabiliriz.

Dolayısıyla bölgesel ve yerel yaklaşımla inşaa edilecek 
bir ekosistemle, her geçen gün artan yoksulluk ve ev-
sizlik riskinin düşürülmesini sağlayabiliriz.

KAYNAKÇA

• ERBAY, E. (2013). Evsizler Sokakların Görünmeyen Yüzle-

ri. Ankara: SABEV Yayınları.

• DOĞAN, Y. B. (2021). Evsizler. İstanbul: Bir Yayıncılık.

• IŞIKHAN, V. (2002). Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsiz-

ler. Ankara: Dr.Vedat IŞIKHAN.

• ÖZGÜR, A. E. (2019). Bölgesel Kalkınmaya Giriş. İstanbul: 

Hümanist.

83



Mersin is a port city located in the Mediter-
ranean Region of Turkey. Maritime com-
merce, industry, agriculture, and tourism 

are the developed fields of the city. The city has an 
estimated population of 2.4 million by 2022. 

Mersin, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde 
yer alan bir liman kentidir. Deniz ticareti, 
sanayi, tarım ve turizm, kentin gelişmiş 

sektörleri arasındadır. 2022 itibariyle şehrin tah-
mini nüfusu 2.4 milyondur. 

MERSİN

Kent Tanıtımı    I     C�ty Overv�ew



HISTORY

According to the oldest findings, the coastline of Mersin 
has been inhabited since the 9th millennium BC. The 
region has witnessed various civilizations such as the 
Hittites, Assyrians, Persians, Greeks, Romans, Byzan-
tines, Seljuks, and the Ottomans. With more than 530 
archaeological sites, Mersin is one of the most original 
destinations in culture and history.

Mersin also has 4 archaeological assets included in the 
UNESCO World Heritage Tentative List: 

• St. Paul Church, Saint Paul’s Well and surrounding 
historic quarters - Tarsus (2000), 

TARİH

Mersin’in kıyı şeridi, en eski buluntulara göre M.Ö. 9 
bin yılından beri yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. 
Bölge Hititler, Asurlular, Persler, Yunanlılar, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi çeşitli uy-
garlıklara tanık olmuştur. 530’dan fazla arkeolojik sit 
alanı ile Mersin, kültür ve tarihin en özgün rotaların-
dan biridir.

Mersin’de ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste-
si’ne alınan 4 arkeolojik yapı bulunmaktadır:

• Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu ve çevresindeki 
tarihi mahalleler - Tarsus (2000), 



• Alahan Manastırı - Mut (2000), 

• Mamure Kalesi - Anamur (2012) 

• Korykos Antik Kenti - Erdemli (2014)

Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu ve 
çevresindeki tarihi mahalleler

Aziz Paul MS 6 yılında Tarsus’ta doğmuştur ve İncil’de 
Tarsuslu olduğu yazılıdır. Hristiyanlığı tanıtmak için 
yaptığı uzun seyahatler ve dini doktrinlerin belirlen-
mesindeki etkisi ile Hristiyanlığın yayılmasında öncü 
rol oynamıştır. Aziz Paul Kilisesi’nin inşa edilme tari-
hi 1102’dir, ancak bir bazilika olan mevcut yapı, çok 
daha sonra, 1862’de yeniden inşa edilmiştir. Arazisine 
süslemeli bir geçitten giriş yapılmaktadır. Kilise bina-
sının toplam alanı 460 m2’dir. Yapının uzun boyutu 
kesme taş duvarlar ve kör tonozlardan oluşmaktadır.

• Alahan Monastery - Mut (2000), 

• Mamure Castle - Anamur (2012), 

• Ancient City of Korykos - Erdemli (2014)

St. Paul Church, Saint Paul’s Well and 
surrounding historic quarters

Saint Paul was born in Tarsus in 6 AD, and it is written in 
the Bible that he is from Tarsus. Through his long travels 
to promote Christianity and his influence in determin-
ing religious doctrines, he played a leading role in the 
spread of Christianity. The building date of  Saint Paul’s 
Church is 1102, but the present structure, a basilica, was 
built (or rebuilt) much later, in 1862. The entrance to its 
grounds is via an ornate gateway. The total area of the 
church building is 460 m2. The longer dimension of the 
building consists of face stone walls and blind vaults.
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Alahan Monastery

The Monastery is a complex of fifth-century buildings 
located in the mountains of Isauria. It is located at an 
altitude of 4,000 ft, and it stands 3,000 ft. over the Cal-
ycadnus valley on a terrace extending in the east-west 
direction. It is thought that the monastery was built be-
tween 440 and 450 AD. The monastery is also important 
in terms of being a pilgrimage center for Christianity.

Mamure Castle

It is one of the largest castles that have survived to the 
present day. The floor mosaic belonging to the 3rd – 
4th centuries AD was unearthed during the rescue ex-
cavations carried out in the castle, which was built on 
ancient foundations. The castle, built in the 4th century 
AD, was later expanded during the Byzantine and Cru-
sader periods. The present castle was built instead of the 
castle that was destroyed when it was captured by the 
Seljuk Sultan Alaaddin Keykubat in 1221. Later, the cas-
tle passed to the Karamanids and the Ottomans.

Ancient City of Korykos

Archaeological data indicate that the existence of Ko-
rykos as a city dates back to the Hellenistic Period. It is 
understood that Korykos experienced an urban trans-
formation process during the Roman Period. Parts such 
as the Harbor Gate, the Great Temple, the Small Temple, 
the Colonnaded Street, and the North Gate, the Great 
Bath, the Small Bath, and the Column Building can be 
counted among the proofs of this transformation and 
growth.

Mersin includes important artifacts of various civiliza-
tions and is also a significant center in terms of religions. 
Tarsus district is an important religious center. Eshab-ı 

Alahan Manastırı 

Manastır, Isauria dağlarında bulunan beşinci yüzyılda 
inşa edilen binalardan oluşan bir komplekstir. Yakla-
şık 1220 metre yükseklikte yer alan Manastır, Calycad-
nus vadisinin yaklaşık 915 metre üzerinde doğu-batı 
yönünde uzanan bir taraça üzerinde bulunmaktadır. 
Manastırın MS 440 - 450 yılları arasında yapıldığı dü-
şünülmektedir. Manastır, Hristiyanlık için bir hac mer-
kezi olması açısından da öneme sahiptir.

Mamure Kalesi

Günümüze ulaşan en büyük kalelerden biridir. Antik 
temeller üzerine inşa edilmiş olan kalede yapılan kur-
tarma kazılarında MS 3. - 4. yüzyıllara ait taban mo-
zaiği ortaya çıkarılmıştır. MS 4. yüzyılda inşa edilen 
kale, daha sonra Bizans ve Haçlı dönemlerinde ge-
nişletilmiştir. 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alâeddin 
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Kehf Cave, which is mentioned in the chapter “Kahf” in 
the Qur’an, is in Tarsus. St. Paul, the apostle who made 
important contributions to the spread of Christianity, 
is from Tarsus. The house where he was born and the 
churches built in his name in Tarsus are considered holy 
by Christians. The tomb of the Prophet Daniel, who was 
accepted as a prophet by all monotheistic religions and 
saved the Jews from Babylonian captivity, is also locat-
ed in Tarsus.

Keykubat tarafından ele geçirildiğinde yıkılan kalenin 
yerine yapılmıştır. Daha sonra kale Karamanoğulları 
ve sonrasında Osmanlılara geçmiştir.

Korykos Antik Kenti 

Arkeolojik veriler Korykos’un bir kent olarak varlığının 
Helenistik Döneme kadar uzandığını göstermektedir. 
Korykos’un Roma Döneminde bir kentsel dönüşüm 
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Architecture

The buildings in today’s Mersin, which were formed 
approximately 150 years ago, can be grouped into 
four groups in terms of their common features. One of 
them is the traditional Turkish house character, with 
the ground floors of stone and the upper floors “half 
timbered”. Examples of buildings in this group are main-
ly found in Istiklal and Mücahitler Streets and the sur-
rounding streets. The houses in the second group are in 
the character of “Chios Island Houses”. These houses are 
located in the “Yoghurt Bazaar” and its southern part. 
Both floors are stone structures, where elaborate stone-
work is observed. The ground floors of the structures in 
another group, which show the characteristics of East-
ern Mediterranean architecture, are stone, and the up-
per floors are Bagdadi. Stone and Bagdadi arches were 
used abundantly in these arched structures. The sofa 
seen on the upper floors has a regional character. A few 
examples with stone arches, such as the “Taş Han”, are 
still standing.

In the city center, the Cultural Center; Mersin Urban His-
tory Museum; Atatürk House and Museum; Latin Catho-
lic Church; Arab Orthodox Church; Republic Square; 
Grand Mosque and Grand Bazaar; Historical Bazaar; 
Uray Street; Yoghurt Bazaar; Community Center; Sanat 
Street; Hamam Street; Government Mansion; Gover-
nor’s Mansion; Silifke Street; Müftü Mosque; Provincial 
Health Directorate historical building; Gazipaşa Prima-
ry School give clues about the historical architectural 
texture of Mersin.

Gastronomy

Mersin is a valuable center in terms of gastronomic rich-
ness as well. The fact that the city has had people from 
different cultures throughout its history has made its 
cuisine diverse. The main features of its cuisine are the 
frequent consumption of red meat, wheat, and bulgur 
dishes, as well as spicy dishes. “Sıkma” a reflection of the 
nomadic culture, and “tantuni”, which has become the 
symbol of the city, are consumed a lot. Derived from the 
word “cezer” meaning carrot in Arabic, “cezerye” is also 
among the prominent desserts of the region. The geo-
graphically indicated products are: cezerye, tantuni, ker-
ebiç, Anamur banana, Mut apricot, Mut olive oil, Tarsus 
white grape, Tarsus humus, Tarsus Sarıulak olive, Tarsus 
bandırma, Tarsus turnip, Gezende plum, Lamas lemon.

Music and Art

Mersin Metropolitan Municipality supported the 2022 
Mersin Yenişehir Triathlon European Triathlon Cup, 

süreci yaşadığı anlaşılmaktadır. Liman Kapısı, Büyük 
Tapınak, Küçük Tapınak, Sütunlu Cadde ve Kuzey Ka-
pısı, Büyük Hamam, Küçük Hamam ve Sütunlu Bina 
gibi kısımlar bu dönüşüm ve büyümenin kanıtları ara-
sında sayılabilir.

Çeşitli medeniyetlerin önemli eserlerini barındıran 
Mersin, dinler açısından da önemli bir merkezdir. Tar-
sus ilçesi önemli bir inanç merkezidir. Kuran’da “Kehf” 
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organized in cooperation with Yenişehir Municipality, 
the European Triathlon Union, and the Turkish Triath-
lon Federation. Mersin Metropolitan Municipality City 
Theaters perform plays and organize tours every month 

suresi adı geçen Eshab-ı Kehf Mağarası Tarsus’tadır. 
Hristiyanlığın yayılmasına önemli katkılarda bulunan 
havari Aziz Paul Tarsusludur. Doğduğu ev ve adına 
yaptırılan kiliseler Hristiyanlar tarafından kutsal kabul 
ediliyor. Tüm tek tanrılı dinler tarafından peygamber 
olarak kabul edilen ve Yahudileri Babil esaretinden 
kurtaran Danyel Peygamber’in mezarı da Tarsus’ta 
bulunmaktadır.

Mimari

Günümüz Mersin’inin yaklaşık 150 yıl içinde oluşmuş 
yapıları, ortak özellikleri bakımından dört grupta top-
lanabilir. Bunlardan biri zemin katları taş, üst katları hı-
mış olan geleneksel Türk Evi tarzındadır. Bu gruptaki 
yapı örneklerine ağırlıklı olarak İstiklal ve Mücahitler 
Sokakları ile bu çevredeki sokaklarda rastlanmaktadır. 
İkinci gruptaki evler ise “Sakız Adası Evleri”  tarzında-
dır. Bu evler, “Yoğurt Pazarı”nda ve bu bölgenin gü-
neyinde yer almaktadır. Taştan yapılmış olan evlerin 
her iki katta da özenli taş işçiliğinin gözlenmektedir. 
Doğu Akdeniz mimarisinin özelliklerini gösteren bir 
diğer gruptaki yapıların zemin katları taş, üst katları 
ise Bağdadi tarzındadır. Bu kemerli yapılarda taş ve 
Bağdadi kemerleri bolca kullanılmıştır. Üst katlarda 
görülen divanlar yöresel bir karaktere sahiptir. “Taş 
Han” gibi bu tarzı yansıtan taş kemerli yapılar da gü-
nümüzde halen ayaktadır.

Şehir merkezindeki Kültür Merkezi, Mersin Şehir Tarih 
Müzesi, Atatürk Evi ve Müzesi, Latin Katolik Kilisesi, 
Arap Ortodoks Kilisesi ve Cumhuriyet Meydanı, Ulu 
Cami ve Kapalıçarşı, Tarihi Çarşı, Uray Caddesi, Yoğurt 
Çarşısı, Halkevi, Sanat Sokağı, Hamam Sokağı, Hü-
kümet Konağı, Vali Konağı ve Silifke Caddesi, Müftü 
Camii, İl Sağlık Müdürlüğü tarihi binası ve Gazipaşa 
İlköğretim Okulu, Mersin’in tarihi mimari dokusunu 
oluşturan eserlerdir.

Gastronomi

Mersin gastronomik zenginlik açısından da değerli 
bir merkezdir. Şehrin tarih boyunca farklı kültürler-
den insanları barındırması mutfağının da çeşitlen-
mesini sağlamıştır. Mutfağının ana özelliği, baharatlı 
yemeklerin yanı sıra kırmızı et, buğday ve bulgur ye-
meklerinin de sık tüketilmesidir. Yörük kültürünün bir 
yansıması olan “sıkma” ve kentin simgesi haline gelen 
“tantuni” de kentte en çok tüketilen yemeklerdendir. 
Arapça “havuç” anlamına gelen cezer kelimesinden 
türetilen cezerye, bölgenin öne çıkan tatlıları arasın-
da yer alıyor. 

Mersinin coğrafi işaretli ürünleri; cezerye, tantuni, 
kerebiç, Anamur muzu, Mut kayısısı, Mut zeytinyağı, 
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in line with the calendar. Baglama, voice training, violin, 
zither, rhythm, guitar, piano, etc. courses are offered in 
the conservatory of our municipality. Mersin State Op-
era and Ballet continues its activities as the 4th State 
Opera and Ballet established in Turkey in 1990. Follow-
ing that, Mersin University State Conservatory was es-
tablished in 1994 and continues its activities. Students 
are introduced to the city library, particularly those who 
live in disadvantaged or rural areas. 

Tarsus beyaz üzümü, Tarsus humusu, Tarsus Sarıulak 
zeytini, Tarsus bandırması, Tarsus şalgamı, Gezende 
erik ve Lamas limonudur.

Müzik ve Sanat

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 
Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federas-
yonu iş birliğiyle düzenlenen 2022 Mersin Yenişehir 
Triatlon Avrupa Triatlon Kupası’na destek verdi. Mer-
sin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, takvime 
uygun olarak her ay oyunlar sergilemekte ve turlar 
düzenlemektedir. Belediyemizin konservatuvarında 
bağlama, ses eğitimi, keman, kanun, ritim, gitar, piya-
no gibi kurslar verilmektedir. Mersin Devlet Opera ve 
Balesi, 1990 yılında Türkiye’de kurulan 4. Devlet Ope-
ra ve Balesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bunu takiben 1994 yılında Mersin Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı kurulmuştur. Özellikle dezavantajlı 
bölgelerde ve kırsal kesimde yaşayan öğrencilere yö-
nelik bir şehir kütüphanesi açılmıştır.
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“MERSİN GASTRONOMİK ZENGİNLİK 
AÇISINDAN DA DEĞERLİ BİR 
MERKEZDİR. ŞEHRİN TARİH 
BOYUNCA FARKLI KÜLTÜRLERDEN 
İNSANLARI BARINDIRMASI 
MUTFAĞININ DA ÇEŞİTLENMESİNİ 
SAĞLAMIŞTIR.

MERSIN IS A VALUABLE CENTER IN 
TERMS OF GASTRONOMIC RICHNESS 
AS WELL. THE FACT THAT THE CITY 
HAS HAD PEOPLE FROM DIFFERENT 
CULTURES THROUGHOUT ITS 
HISTORY HAS MADE ITS CUISINE 
DIVERSE.



The work, which includes previously unpublished 
articles by Turgut Cansever (1921-2009), one of 
the most important Turkish architects and urban 

planners of the last period, shares an enlightening dis-
cussion about the Ottoman city and the philosophy be-
hind it. The essence of the work, which includes articles 
on the concept of the city, aesthetics, art, and urbanism 
in different parts of the world, is the article “Ottoman 
City,” from which the book is named.

Son dönemin en önemli Türk mimar ve şehir 
plancılarından biri olan Turgut Cansever’in 
(1921-2009) daha önce yayınlanmamış makale-

lerinin yer aldığı eser, Osmanlı şehrine ve arkasında 
yatan felsefeye dair zihin açıcı bir tartışma yürütüyor. 
Şehir kavramına, estetiğe, sanata, dünyanın farklı yer-
lerindeki şehircilik anlayışlarına dair yazıların da yer 
aldığı eserin özünü ise kitabın ismini de aldığı “Os-
manlı Şehri” makalesi oluşturuyor. 

OSMANLI ŞEHRİ

OTTOMAN CITY
Turgut Cansever, Timaş Yayınları, 2010

Turgut Cansever, Timaş Publishing, 2010
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Describing the city as “The most important and greatest 
physical product created by humans to organize their 
lives and a structure that frames human life”, Cansever 
expresses that in all cultures, there is a will that estab-
lishes cities and that ideas, beliefs, and devotions shape 
cities as well as practical reasons to serve their residents. 
Starting from this base, it discusses what shaped the Ot-
toman city.

Cansever states that until the modern period, new ar-
chitecture was built-in dialogue and harmony with their 
surroundings, formed a unity with the old ones, took 
shape according to them, and served the existential 
philosophies of the communities, emphasizing that the 
Ottoman city was one of the best examples of this. Ac-
cording to Cansever, reaching the “good and beautiful” 
in the Ottomans, who were responsible for “beautifying 
the world” due to their religious beliefs, was also the ba-
sis of the motivation for creating cities. The author sum-
marizes the development of a standard Ottoman city as 
follows: the guild of architects of the Empire sets various 
standards; the architects and workers who set out to 
work in this direction first build a Turkish bath to meet 
the cleanliness requirement; then the madrasa is built to 
meet the information need; and then the mosque and 
its surrounding houses are built. According to Cansever, 
each of these houses has a different “personality”. While 
they are similar to each other, they also differentiate, 
beautify their surroundings, and respect the rights of 
other residents of the neighborhood.

Reminding of the emphasis on “participation” in the 
Habitat II Conference held in Istanbul in 1996, the au-
thor argues that in the Ottoman tradition, beyond 
participation, there was the actual execution and de-
cision-making of the people. The book claims that an 
Ottoman neighborhood was built not by planners, but 
by ordinary people in dialogue with their surroundings, 
neighbors, and beliefs; it portrays a self-sufficient com-
munity, far from centralization in terms of local organ-
ization and administration. “Foundations”, one of the 
most important institutions of the Ottoman Empire, 
ensured that cities were sustainable by returning the 
economic surplus value to the city.

Saying that the Ottoman experience can still be very im-
portant and guiding, Cansever states that it would be a 
big mistake to copy various examples from Europe and 
apply them in important Ottoman cities such as Istan-
bul, Edirne, and Bursa.

Şehri “İnsanın, hayatını düzenlemek üzere meyda-
na getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün ve insan 
hayatını çerçeveleyen bir yapı.” şeklinde nitelendiren 
Cansever, tüm kültürlerde, şehirleri kuran bir irade 
olduğunu ve şehir sakinlerine hizmet edecek pratik 
sebepler kadar; fikir, inanış ve adanmışlıkların şehir-
leri şekillendirdiğini ifade ediyor. Bu çıkış noktasından 
hareketle de Osmanlı şehrini şekillendirenin ne oldu-
ğunu ele alıyor.

Cansever, modern döneme kadar tüm dünyada yeni 
mimari yapıların, çevresiyle bir diyalog ve ahenk için-
de inşa edildiğini, eskilerle bir bütünlük teşkil ettiğini, 
onlara göre şekil aldığını ve toplulukların varoluş fel-
sefelerine hizmet ettiğini belirtip Osmanlı şehrinin de 
bunun en üstün örneklerinden biri olduğunu vurgu-
luyor. Cansever’e göre, dini inançları gereği “dünyayı 
güzelleştirmekle” mükellef olan Osmanlılarda “iyi ve 
güzele” ulaşmak, şehirleri oluşturmadaki motivasyo-
nun da temelini teşkil etmekteydi. Yazar, standart bir 
Osmanlı şehrinin gelişimini şöyle özetliyor; İmpara-
torluğun Mimarlar Ocağı çeşitli standartlar belirler, 
bu doğrultuda işe koyulan mimar ve işçiler ilk olarak 
bir hamam imar ederek temizlik şartını karşılar, daha 
sonra medrese inşa edilerek bilgi ihtiyacına cevap ve-
rilir, akabinde ise camii ve etrafında evler oluşturulur. 
Cansever’e göre bu evlerin her birinin ayrı bir “şahsi-
yeti” var, birbirine benzerken aynı zamanda ayrışıyor, 
çevresini güzelleştiriyor ve diğer mahalle sakinlerinin 
haklarına riayet ediyor.

Yazar, 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen Habitat II 
Konferansındaki “katılımcılık” vurgusunu hatırlatarak 
Osmanlı tecrübesinde katılımın da ötesinde halkın 
bilfiil icrası ve karar vermesi olduğunu savunuyor. Bir 
Osmanlı mahallesini, masa başındaki plancıların de-
ğil kendi çevresiyle, komşusuyla, inançlarıyla diyalog 
halinde olan sıradan insanların inşa ettiğini öne süren 
kitap, yerel teşkilatlanma ve idare anlamında da mer-
keziyetçilikten uzak, kendi kendine yeten bir topluluk 
portresi çiziyor. Osmanlı’nın en mühim kurumların-
dan olan “vakıflar”, ekonomik artı değeri yine şehre 
geri döndürerek şehirlerin sürdürülebilir olmasını te-
min ediyor.

Osmanlı deneyiminin çok önemli ve hala yol göste-
rici olabileceğini söyleyen Cansever, Avrupa’daki çe-
şitli örneklerin kopyalanıp İstanbul, Bursa, Edirne gibi 
önemli Osmanlı şehirlerinde uygulanmasının büyük 
bir hata olacağını dile getiriyor.
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UN Interregional  Adviser for local governance, New York, 1995.
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