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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), 100 yılı aşkın 
bir yerel yönetim hareketinin temsilcisi olan UCLG Dünya Teşkilatı’nın dokuz bölge teşkilatından biridir. 
Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin değerlerini savunmak, yerelin sesini kü-
resele taşımak ve küresel gündemlerin yerelleştirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Bugün gelinen noktada, MEWA Bölgesi’ndeki yüzlerce belediye, yerel yönetim birliği, tüzel ve bireysel 
üyeden oluşan yapımızla, bölgemizdeki yerel yönetimlerin güçlü sesi olarak uluslararası platformlarda 
yerel yönetim değerlerini savunmaktayız. UCLG-MEWA Tanıtım Kitapçığı ile sizleri, teşkilatımızı ve faali-
yetlerimizi tanımaya davet ediyor, şehirlerimiz için daha güçlü ortaklıklar kurmayı diliyoruz.

As United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Section (UCLG-MEWA), which is one 
of the nine sections of UCLG World Organization that represents more than 100 years of experience in 
local government movement, we continue our efforts to advocate the values of local governments, to 
bring the voice of the local into the global arena, and to localize global agendas. 

We sustain our advocacy activities with hundreds of member municipalities, local government associ-
ations, legal entities and individual members throughout the Middle East and West Asia, as the strong 
voice of local governments in the region. With the UCLG-MEWA Introductory Booklet, we invite you to 
know more about our organization and its activities and wish to build stronger partnerships between 
our cities.
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DÜNYA TEŞKİLATIMIZ 
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Dünya Teşkilatı (UCLG); 
1996 yılında İstanbul’da gerçek-
leştirilen BM HABITAT II Konfe-
ransı’nda, kent ve yerel yönetim-
ler ağlarının tek bir çatı altında 
toplanmasına dair alınan karar 
doğrultusunda, Uluslararası Yerel 
Yönetimler Birliği (IULA), Birleşmiş 
Kentler Teşkilatı (FMCU/UTO) ve 
Dünya Büyükşehirler Birliği’nin 
(METROPOLIS) 2004 yılında bir-
leşmesi ile kurulmuştur. UCLG, 
1913’te başlayan ve yüz yılı aşkın 
bir geçmişe sahip olan uluslara-
rası belediyecilik hareketinin gü-
nümüzdeki yegâne temsilcisidir. 
BM nezdinde tanınan ve dünya 
çapında dokuz bölge teşkilatı ile 
faaliyet gösteren Teşkilat’ın Ge-
nel Sekreterliği, İspanya’nın Bar-
selona kentinde bulunmaktadır. 

Following the commitments made 
at the time of the UN Habitat II 
Conference held in Istanbul in 
1996; International Union ofLocal 
Authorities (IULA), United Towns 
Organization (UTO) and World As-
sociation of Major Metropolises 
(METROPOLIS) have combined 
their respective global networks 
of cities and national associations 
of local governments into a single 
umbrella organization called Unit-
ed Cities and Local Governments 
World Organization (UCLG). To-
day, UCLG is the one and only 
representative of the internation-
al municipal movement which 
began in 1913 and has a history 
of over a hundred years. Recog-
nized by the United Nations and 
operating through its nine sec-
tions, UCLG World Secretariat is 
headquarted in Barcelona, Spain.
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UCLG-MEWA’NIN KURULUŞU 
VE ÜYELİK
Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), UCLG’nin dünya genelinde bulunan 
dokuz bölge teşkilatından biri olarak, UCLG Dünya Teşkilatı ile eş zamanlı olarak 2004 
yılında kurulmuştur. UCLG-MEWA yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, sivil toplum 
kuruluşları ve gerçek kişilerden oluşan geniş bir üye ağına sahiptir. 

Teşkilatımıza Üye Olan Yerel Yönetimler;

Başta BM kuruluşları ve AB 
olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar nezdinde temsil 
edilerek uluslararası görünür-
lüğünü ve etki gücünü artırır. 

Ulusal ve uluslararası kuruluş-
ların mali katkısıyla, gerçekleş-
tirmek istedikleri projelerde ve 
diğer çalışmalarda ihtiyaç duy-
dukları ortaklık desteğini alabilir.

UCLG ve UCLG-MEWA yönetim 
organlarında görev almak suretiy-
le yerel yönetimlerin geleceğine 
yön vererek yerel yönetimlerin 
uluslararası düzeyde tanıtım ve 
temsiline katkı sağlar.

Düzenledikleri uluslararası etkinlik-
leri tüm UCLG-MEWA üyelerine ve 
paydaşlarına duyurma imkânı bu-
larak geniş bir coğrafyada iletişim 
ağı geliştirebilir.

UCLG-MEWA’nın tüm komitele-
rinde ve görev güçlerinde yer 
alarak kurumsal/bireysel etkinli-
ğini ve verimliliğini artırır. 

UCLG-MEWA Newsletter ve diğer 
yayınlar ile dijital iletişim araçları 
yoluyla, iyi uygulamalarını diğer 
yerel yönetimlerle paylaşabilir.

UCLG’nin dünya genelinde 
farklı alanlarda düzenlediği 
toplantılara katılarak uluslara-
rası bağlantılar geliştirir. 

Yerel yönetim çalışanlarına 
yönelik kapasite geliştirme 
etkinliklerinden faydalanabilir.

Yerel yönetimlerle yapacakları 
kardeş şehir anlaşmaları ve iş 
birliği protokollerinde teknik 
destek alabilir.



FOUNDING OF UCLG-MEWA 
AND ITS MEMBERSHIP
Headquartered in Istanbul, Turkey, United Cities and Local Governments Middle East 
and West Asia Section (UCLG-MEWA) was established in 2004, simultaneously with 
UCLG World Secretariat, as one of the nine sections of UCLG. UCLG-MEWA has a 
broad membership network composed of local governments, their associations, NGOs 
and real people. 

By Joining Our Network, Our Members Can:

Boost their international visibility 
and influence through their repre-
sention at international organiza-
tions, primarily the UN agencies 
and the EU.

Receive partnership support 
needed for their projects and 
other activities through financial 
contributions of national and 
international organizations. 

Contribute to the promotion and 
representation of local governments 
at the world stage by shaping the 
future of local governments through 
participating in the governing bodies 
of UCLG and UCLG-MEWA.

Build their communication networks 
in a wide geographical area by 
sharing the international events 
they organize with all UCLG-MEWA 
members and stakeholders.

Increase their institutional/
individual effectiveness and 
efficiency by taking part in the 
committees and task-forces 
of UCLG-MEWA.

Share their best practices 
with other local governments 
through UCLG-MEWA News-
letter and other publications, 
as well as through digital 
communication tools.

Expand their global network 
by participating in gatherings 
organized by UCLG in various 
fields worldwide.

Take part in capacity-building 
activities targeting local gov-
ernment employees.

Receive technical support for 
sister city agreements and 
cooperation protocols they 
make with local governments.
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YÖNETİM  
ORGANLARIMIZ
OUR GOVERNING 
BODIES



UCLG-MEWA Yönetim Organları; Genel Kurul, 
Konsey, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu (Mali 
Yönetim Komitesi), Başkanlık, Saymanlık, Ombu-
dsmanlık ve Genel Sekreterlik’ten oluşmaktadır. 
UCLG-MEWA Başkanı, hâlihazırda, aynı zamanda 
UCLG Başkan Yardımcısı’dır. 

UCLG-MEWA Governing Bodies are composed of 
General Assembly, Council, Executive Bureau, Su-
pervisory Board (Financial Management Commit-
tee), Presidency, Treasurer, Ombudsman and Sec-
retary General. Currently, UCLG-MEWA President 
is also the Vice-President of UCLG.
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BİRİMLERİMİZ
OUR DEPARTMENTS
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KOMİTELER VE  
PROJELER  
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

COMMITTEES  
AND PROJECTS  
DEPARTMENT

UCLG-MEWA farklı tematik alanlarda oluşturdu-
ğu komiteler marifeti ile üyelerini projeler ge-
liştirmeye, iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya ve 
küresel gündemlerin yerelde uygulanabilirliğini 
sağlamaya teşvik etmektedir. Halihazırda 6 fark-
lı alanda faaliyet gösteren komiteler; başkan, eş 
başkanlar ve üyelerden oluşan bir yapıya sahiptir 
ve UCLG-MEWA üyeleri birden fazla komiteye üye 
olabilmektedir. 

UCLG-MEWA encourages its members to develop 
projects, disseminate good practices, and ensure 
the localization of the Global Agendas through its 
committees on different thematic areas. The com-
mittees are operating in 6 different fields and have 
a structure consisting of a President, Co-Presi-
dents, and members. UCLG-MEWA members can 
be part of more than one committee.



AKILLI ŞEHİRLER VE  
KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ

COMMITTEE ON SMART CITIES 
AND URBAN MOBILITY

Komite yerel yönetimlere; ‘Yerel Yönetimler için Vizyon Çalışmaları’ ve ‘Çözüm Odak-
lı Eylemler’ olmak üzere iki temel konuda  hizmet etmektedir. Yerel Yönetimler için 
Vizyon Çalışmaları altında yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirecek eğitim, yenilikçi 
proje gibi imkânlar sunarken, Çözüm Odaklı Eylemler kapsamında ise yerel yönetim-
lerin mobilite ve akıllı şehir kapsamında yaşadığı sorunlara çözüm üretecek araçlar 
geliştirmektedir. Ekosistem yaklaşımını benimseyen komite, bu alanda iş birliklerini 
güçlendirmek için yerel yönetimlerle, alanın önemli paydaşlarını bir araya getirir. 

The Committee serves local governments on two footings: “Vision Studies for Local 
Governments” and “Solution-Oriented Actions.” Under “Vision Studies for Local Gov-
ernments”, it offers opportunities such as training sessions and innovative projects to 
build the capacity of local governments, while within the scope of “Solution-Oriented 
Actions”, it develops tools to solve the problems experienced by local governments 
within the context of mobility and smart city. Adopting the ecosystem approach, the 
Committee brings together local governments and key stakeholders to strengthen 
their cooperation in this field.
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ÇEVRE KOMİTESİ

COMMITTEE ON ENVIRONMENT 

Dünya’nın yüzey alanının %2’sini kaplayan şehirler, küresel enerji tüketiminin %78’in-
den ve küresel sera gazı salınımının %60’ından sorumludur.  2050 yılına kadar dünya 
nüfusunun %70’ine ev sahipliği yapması beklenen kentlerin, küresel iklim değişikli-
ği etrafındaki sorunların ve çözümlerin merkezinde olacağı ortadadır. Çevre Komite-
si’nin amacı; herkesin eşit, adil ve onurlu bir yaşam sürebileceği sürdürülebilir, sağlıklı 
ve kapsayıcı şehirlerin inşasına katkıda bulunmaktır. Komite, iklim değişikliği hakkın-
daki farkındalığı artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir 
bir geleceğe ulaşmak için çalışan paydaşları bir araya getirmek için faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

Cities covering 2% of the world’s surface area are responsible for 78% of global energy 
consumption and 60% of global greenhouse gas emissions. It is obvious that cities, 
which are expected to host 70% of the world population by 2050, will be at the center 
of both the problems and solutions around global climate change. The Committee on 
Environment aims to help build sustainable, healthy and inclusive cities where every-
one can live an equal, fair and dignified life. The Committee continues its activities to 
raise awareness about climate change, to disseminate good practices and to bring 
together stakeholders who work for a sustainable future.
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KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL 
YÖNETİŞİM KOMİTESİ

COMMITTEE ON CITY DIPLOMACY 
AND LOCAL GOVERNANCE

Komite hesap verebilirlik ve şeffaflık, katılımcı demokrasi, iş birliği, yerel diplomasi, 
çok katmanlı yönetişim ve kentsel planlama konularında bölgesindeki yerel yönetim-
leri alanlarında tecrübelerini paylaşacakları bir platform sağlamaktadır. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması ve izlenmesine yönelik 
olarak üyelerini mobilize etmektedir. Ayrıca diplomasinin tamamlayıcı bir unsuru olarak 
gördüğü kardeş şehir ilişkilerine yönelik faaliyetleri ile kentlerin dinamiklerini ön plana 
çıkartmayı ve bu sayede uluslararası diplomasiye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

The Committee provides a platform where local governments in the region can ex-
change their experiences on accountability and transparency, participatory democ-
racy, cooperation, local diplomacy, multi-level governance and urban planning. It 
mobilizes its members for the implementation and monitoring of the Sustainable De-
velopment Goals and the New Urban Agenda. Also, it aims to highlight the dynamics 
of cities through organizing activities for improving sister city relations, which it con-
siders to be a complementary element of diplomacy, and by doing so, to contribute to 
international diplomacy. 

16



KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ

COMMITTEE ON CULTURE AND 
TOURISM

Kültür ve Turizm Komitesi, bir kültür yönetişim programı olan Kültür için Gündem 21 
çerçevesinde savunuculuk faaliyetleri yürütmektedir. Yerelde kültür bilincini arttırmak, 
kültürel mirasın korunmasını sağlamak, yerel yönetimlerin kültürel üretimi destekle-
mesini teşvik etmek, kültürel hakları savunmak ve sürdürülebilir/alternatif turizmi yerel 
paydaşlarla iş birliği içinde yaygın hale getirmek, komitenin başlıca amaçlarını oluş-
turmaktadır. Komite bu doğrultuda yayın, karşılıklı öğrenme ve danışmanlık faaliyetleri 
yürütmektedir. 

The Committee on Culture and Tourism carries out advocacy activities within the 
framework of the Agenda 21 for Culture which is a program for cultural governance. 
Raising awareness on culture at the local level, ensuring the preservation of cultural 
heritage, encouraging the local governments to support cultural production, defend-
ing cultural rights and promoting sustainable/alternative tourism in collaboration with 
local stakeholders constitute the essential objectives of the Committee. In this regard, 
the Committee offers publications, peer-learning events and consultation activities.
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SOSYAL İÇERME KOMİTESİ

COMMITTEE ON SOCIAL INCLUSION

Komite; sosyal içerme, insan hakları ve katılımcı demokrasi mevzularında ortak bir ze-
min oluşturmak ve yerel yönetimlerin bu konulara ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaş-
malarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sosyal İçerme Komitesi, üzerinde durulması 
gereken 5 önemli konu belirlemiştir: Mülteciler ve göç, engelliler, çocuklar, kadınlar 
ve katılımcı demokrasi. MEWA Bölgesi’ndeki önem ve ihtiyaca binaen bu hususlara 
öncelik verilmiştir. 

UCLG-MEWA established the Committee on Social Inclusion in order to create a com-
mon ground for social inclusion, human rights, and participatory democracy and to 
enable local governments to share their knowledge and experience on these issues. 
UCLG-MEWA Committee on Social Inclusion identified 5 key issues: refugees and 
migration, persons with disabilities, children, women, and participative democracy. 
These issues have been taken into account based on their importance and necessity 
in the MEWA region.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  
KOMİTESİ

COMMITTEE ON GENDER 
EQUALITY

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, “toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması” 
doğrultusunda faaliyet göstermekte ve yerel yönetimler arasında bir platform oluş-
turarak eşitlikçi politikaların geliştirmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütmektedir. 
Komite; kadınların siyasal katılımını artırmayı, yerel ve bölgesel düzeydeki karar alma 
süreçlerine aktif şekilde katılımlarını sağlamayı ve her türlü hizmete eşit erişimi temin 
etmeyi amaçlamaktadır.  

Committee on Gender Equality operates with the aim of “mainstreaming gender 
equality” and carries out advocacy activities for the development of egalitarian pol-
icies by establishing a platform among local governments. The Committee aims to 
increase women’s active participation in decision-making processes at local and re-
gional levels, to enhance women’s political participation, and to provide equal access 
to all kinds of services.  
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ULUSLARARASI TEŞKİLATLARLA 
İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

RELATIONS WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS DEPARTMENT

UCLG-MEWA Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, başta UCLG Genel 
Merkezi olmak üzere, UCLG Bölge Teşkilatları, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve 
bunların birim ve ajanslarıyla ilişkilerin takibini yürütmektedir. UCLG Dünya Teşkilatı 
ile olan kurumsal ilişkilerin yürütülmesi, UCLG Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu top-
lantılarının hazırlıklarının gerçekleştirilmesi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Gö-
rev Gücü faaliyetlerinin takibi, MEWA Bölgesi’nin BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu 
(UNACLA)’ndaki temsiliyetinin sağlanması gibi konular bu koordinatörlüğün başlıca 
görevleri arasındadır.

UCLG-MEWA Department on Relations with International Organizations follows-up the 
relations primarily with the UCLG World Organization, the UCLG Sections, European 
Union, United Nations, as well as their units and agencies. Issues such as conducting 
institutional relations with the UCLG World Organization, preparations for the UCLG 
World Council and Executive Bureau Meetings, following the activities of Global Task 
Force of Local and Regional Governments, and ensuring the representation of the 
MEWA Region in the UN Advisory Committee of Local Governments Authorities (UNA-
CLA) is among the main responsibilities of this department.
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İDARİ VE MALİ İŞLER  
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL  
AFFAIRS DEPARTMENT

İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü; UCLG-MEWA personelinin, işlerini en iyi şekilde 
yapabilmelerini temin için hizmet planlaması ve organizasyonu yaparak, personelin iş 
verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. İş yerinin huzur, güvenlik, kalite ve performansı-
nı yükseltmek amacıyla personelin hizmet içi eğitim ve gelişimini sağlamak ve denet-
lemekle yükümlüdür. Personelin azami performansla çalışmasını temin için uygun fizik-
sel koşulları oluşturmak da İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü’nün sorumluluğundadır.

Koordinatörlük, personel işlemleri ve bina hizmetlerinin kontrolünü sağlamanın yanın-
da mali konulardan da sorumludur. UCLG-MEWA’nın mali hesaplarının tutulması, mali 
durum raporlarının ve yıllık bütçelerin hazırlanması, üyelerden yıllık üyelik aidatların 
tahsil edilmesi, tahsilatın izlenmesi ve raporlanması, kurum harcamalarının kontrol edil-
mesi gibi mali işler  bu koordinatörlüğün görevleri arasındadır.

Kurumun günlük işleyişi ile ilgili olarak gerek duyulan malzeme ve hizmetlerin tedarik 
edilmesi, her türlü satın almanın gözetim ve denetiminin yapılması gibi rutin işlerin yanı 
sıra UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu, Konsey, ve Genel Kurul toplantılarının düzenlen-
mesinden de sorumludur. Bununla beraber, ortaya çıkabilecek her türlü idari ve mali 
sorunu tanımlamak ve çözmek de yine İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü’nün görevidir. 

UCLG-MEWA Administrative and Financial Affairs Department aims to increase the 
work efficiency by planning and organizing services to ensure working conditions con-
ducive to the productivity of its staff. It is responsible for providing and supervising the 
in-service training and development of the staff in order to increase the peace, securi-
ty, quality and performance of the work environment. It is also the responsibility of the 
Administrative and Financial Affairs Department to create favorable conditions of work 
to ensure that the staff can achieve a maximum level of performance.

The Administrative and Financial Affairs Department is responsible for financial issues 
as well as coordinating personnel affairs and building services. The Department’s re-
sponsibilities include dealing with financial affairs such as keeping UCLG-MEWA’s fi-
nancial accounts, preparing financial reports and annual budgets, collecting annual 
membership fees, monitoring and reporting the collections, and supervising expen-
ditures.

In addition to the routine works such as the supply of goods and services required 
for the day-to-day operation of the organization and the supervision of all kinds of 
purchases, it is also in charge of the organization of UCLG-MEWA Executive Bureau, 
Council and General Assembly. In addition, it is the duty of the Administrative and 
Financial Affairs Department to identify and solve all kinds of potential administrative 
and financial problems.
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İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

COMMUNICATION DEPARTMENT

İletişim Koordinatörlüğü, UCLG-MEWA’nın etkinlikleri ve projeleri hakkında başta 
UCLG-MEWA üyeleri olmak üzere ilgili tüm kuruluşları bilgilendirmektedir. Üyelerinin 
gerçekleştirdiği iyi uygulamaları paylaşarak yerel demokrasinin savunuculuğunu yap-
makta ve yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Teşkilatın faaliyetlerini, 
web sitesi ve sosyal medya hesaplarından, UCLG-MEWA’nın çalışma dilleri olan Arap-
ça, İngilizce ve Türkçe dillerinde, tüm dünyayla paylaşmaktadır. Ayrıca üyelerden temin 
edilen veya genel sekreterlik tarafından üretilen özgün içerikler de Teşkilatın iletişim 
ağı ile paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra periyodik olarak hazırlanan “UCLG-MEWA 
e-bulletin” her ayın ilk haftası UCLG-MEWA’nın iletişimde olduğu kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılmaktadır.

The Communication Department informs all relevant organizations, especially 
UCLG-MEWA members, about the activities and projects of UCLG-MEWA. It advo-
cates local democracy by sharing the best practices of its members and prepares the 
ground for the establishment of new partnerships. It shares its activities with the whole 
world through its website and social media accounts in Arabic, English and Turkish, 
the working languages of UCLG-MEWA. In addition, the original content provided by 
the members or produced by the general secretariat is also shared with the commu-
nication network of the Organization. Also, the UCLG-MEWA e-bulletin is periodically 
sent out to the institutions and organizations that UCLG-MEWA communicates with 
during the first week of every month.
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FARKLI PLATFORMLARDA 
UCLG-MEWA
UCLG-MEWA ON VARIOUS 
PLATFORMS
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KURUMLARLA YAKIN İŞ BİRLİĞİ VE  
ORTAKLIK

CLOSE COOPERATION AND  
PARTNERSHIP WITH INSTITUTIONS

Uluslararası bir kuruluşun bölge teşkilatı olan UCLG-MEWA, gerek yerel yönetimler gerekse sür-
dürülebilir kalkınma alanında çalışan uluslararası kurumlar ile yakın iş birliği ve ortaklık içerisin-
dedir. UCLG-MEWA, başta BM-Habitat olmak üzere çeşitli BM birimleri, Avrupa Birliği (AB), Asya 
Belediye Başkanları Forumu (AMF), İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), D-8, Kentsel 
Gelişme Küresel Fonu (FMDV), Arap Kentler Teşkilatı (ATO) ve Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) 
ile devam eden etkin çalışmalar ile ortak savunuculuk ve uygulama faaliyetleri geliştirmektedir. 

UCLG Dünya Teşkilatı ve diğer bölge teşkilatlarıyla yakın koordinasyon ve iş birliği içerisinde kü-
resel gündemlerin yerelleştirilmesi çalışmalarını yürüten UCLG-MEWA, 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları, Yeni Kentsel Gündem ekseninde uygulama ve izleme çalışmaları da yapmaktadır.

UCLG ve UCLG-MEWA, BM sisteminin yerel yönetimlerle istişare amaçlı yapılarından olan Birleş-
miş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Kurulu’nda (UNACLA) yer almaktadır. UNACLA, özellikle 
Habitat Gündemi’nin uygulanması konusundaki yerel, ulusal ve uluslararası taahhütler temelin-
de seçilmiş belediye başkanları ve yerel yönetim birliği temsilcilerinden oluşmaktadır. UNAC-
LA’nın 20 üyesinden 10’u UCLG tarafından belirlenir. UCLG Başkanı UNACLA’nın doğal başkanı, 
UCLG-MEWA Başkanı ise UNACLA’nın doğal üyesidir.

As a regional section of an international organization, UCLG-MEWA is in close cooperation and 
partnership with local governments and different institutions of the international community work-
ing in the field of sustainable development. It develops joint advocacy and implementation activi-
ties in cooperation with various organizations, notably UN-Habitat along with other UN agencies, 
the European Union (EU), the Asian Mayors Forum (AMF), the Organization of Islamic Capitals and 
Cities (OICC), the D-8, the Global Fund for Cities Development (FMDV), Arab Town Organization 
(ATO) and Center on Mediterranean Integration (CMI). 

Working in coordination and close cooperation with UCLG World Organization and its regional 
sections to localize global agendas, UCLG-MEWA also conducts various works on the implemen-
tation and monitoring of 2030 Sustainable Development Goals, the New Urban Agenda.

UCLG and UCLG-MEWA are in the United Nations Advisory Committee of Local Authorities (UNA-
CLA) which serves as an advisory body to United Nations System for the purpose of consultation 
with local governments. UNACLA is composed of elected mayors and representatives of local 
government associations and acts on the basis of local, national and international commitments, 
especially for the implementation of the Habitat Agenda. 10 out of 20 members of UNACLA are 
nominated by UCLG. UCLG President is the natural chair of UNACLA, and UCLG-MEWA President 
is a natural member of UNACLA.
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KALKINMA POLİTİKALARINA KATILIM 

PARTICIPATION IN  
DEVELOPMENT POLICIES

Avrupa Birliği (AB); sivil toplumu ve yerel yönetimleri kalkınmanın önde gelen paydaş-
larından kabul ederek bu aktörlerin kalkınma politikalarının belirlenme süreçlerine ve 
ilgili karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. 
Bu hedefle, Avrupa Komisyonu, Yapılandırılmış Diyalog (Structured Dialogue) adıyla bir 
dizi müzakere ve istişare toplantısı düzenlenmeye başlamış ve bu toplantılar, dünyanın 
dört bir yanından sivil toplum ve yerel yönetim temsilcilerini AB yetkilileri ile bir araya 
getiren bir platform sunmuştur. Kalkınma Politika Forumu (PFD), bu inisiyatifin bir sonu-
cu olarak, başta yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, kalkınmanın 
paydaşları ile sürekli bir diyalog ortamı sunmak amacıyla, 2013 yılında kurulmuştur.

Toplantıların genel organizasyonundan AB Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkın-
ma Genel Müdürlüğü (DG DEVCO) sorumludur. Üyeler arasından seçilen ve aralarında 
UCLG-MEWA’nın da bulunduğu 15 temsilciden oluşan PFD Görev Gücü ise, toplan-
tıların hazırlık aşamalarından sorumludur. PFD platformu, dünyanın farklı bölgelerini 
temsil eden 60’dan fazla yerel yönetim ve sivil toplum ağından meydana gelmektedir. 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), bölge teşkilatları ile bir-
likte platformun üyesidir. Bu kapsamda UCLG-MEWA, PFD ve PFD Görev Gücü toplan-
tılarında aktif olarak katılmakta ve bölgedeki yerel yönetimlerin sesi olmaktadır. 

Acknowledging that civil society organizations and local governments are crucial 
stakeholders of development, the European Union (EU) aims to ensure the participa-
tion of these actors in policy-making processes and relevant decision-making mech-
anisms. To that end, the European Commission has started to organize a series of 
negotiation and consultation meetings called the Structured Dialogues, which offer 
a platform bringing together representatives of civil society organizations and local 
governments with EU officials. As the concrete outcome of these meetings, the Policy 
Forum on Development (PFD) was established in 2013, with the aim of providing a 
platform for a regular and continuous dialogue between development stakeholders, 
particularly local governments and civil society.

The Commission’s Directorate General for International Cooperation and Develop-
ment (DG DEVCO) is in charge of the overall organization of the Forum. A PFD Task 
Team, composed of 15 representatives from among the PFD members, undertakes 
preparatory work. UCLG-MEWA is one of the members of the task team. The PFD 
platform is a hub of more than 60 local government and civil society networks rep-
resenting different regions of the world. UCLG World Organization, together with its 
sections, is among the members of the platform. In this regard, UCLG-MEWA actively 
participates in the PFD and PFD Task Team meetings, and represents the local gov-
ernments in the region.
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KÜRESEL GÜNDEMLERİN  
YERELLEŞTİRİLMESİ

LOCALIZING GLOBAL AGENDAS

Dünya genelindeki yerel ve bölgesel yönetim ağlarının uluslararası kuruluşlar nezdin-
deki koordinasyon mekanizması olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü 
üyesi olarak UCLG-MEWA’nın da şekillenmesine katkıda bulunduğu BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, UCLG-MEWA’nın faaliyetlerinin temel referanslarından birini oluş-
turmaktadır. Bu doğrultuda savunuculuk çalışmaları, belediye faaliyetlerinin SKH’ler ile 
hizalanması, eğiticilerin eğitimi programları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar sürdü-
rülmektedir. UCLG-MEWA aynı zamanda, bölgedeki çalışmaların uluslararası kamuo-
yuna duyurulması amacıyla, söz konusu Küresel Görev Gücü tarafından her yıl BM’ye 
sunulan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu’na da katkı sunmaktadır. Teşkilat aynı 
zamanda yerel yönetimlere teknik destek sağlayarak, küresel gündemlerin uygulan-
masına ilişkin raporlama çalışmalarının bölge genelinde arttırılmasını teşvik etmektedir. 

Developed with  the contributions of UCLG-MEWA, a member of the Global Task Force 
of Local and Regional Governments, the coordination mechanism of the worldwide local 
and regional government networks vis-à-vis the international organizations,  UN Sustain-
able Development Goals, constitutes one of the basic references of UCLG-MEWA’s ac-
tivities. In this regard, various works are carried out, particularly advocacy works, align-
ment of municipal activities with SDGs, and training of trainers programs. UCLG-MEWA 
also contributes to the Local and Regional Governments Report submitted to the UN 
every year by the aforementioned Global Task Force in order to present the work 
done in the region to the international community. The organization also provides 
technical support to local governments, encouraging increased reporting on the im-
plementation of global agendas throughout the region.
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KÜRESEL RAPORLAMA  
MEKANİZMALARINA KATKI

CONTRIBUTION TO GLOBAL  
REPORTING MECHANISMS

“Küresel sorunlar yerelde çözülür” ilkesi ile hareket eden UCLG-MEWA, yerel yönetim-
ler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını 
ve buradan hareketle bilgi üretilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda UCLG-MEWA, 
Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon Küresel Gözlemevi (GOLD) raporlarına katkı 
sağlamaktadır. GOLD raporlarının ilki yerel yönetimler, ikincisi yerel finans, üçüncüsü 
temel hizmet sunumu, dördüncüsü yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel gündemi 
konusuna eğilmiştir. Beşinci GOLD Raporu ise “Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi” 
temasıyla yayımlanmıştır. 

Operating on the principle that “solutions to global problems start at the local level,” 
UCLG-MEWA aims to disseminate best practices among local governments through 
information- and experience-sharing and to generate knowledge accordingly. In this 
regard, UCLG-MEWA contributes to reports prepared by the Global Observatory on 
Local Democracy and Decentralization (GOLD). The first GOLD report was prepared 
on local governments, the second report on local finance, and the third report on basic 
service delivery. The fourth report was published under the theme of global agendas 
of the local and regional governments. The Fifth GOLD Report was published under 
the title of “Localization of the Global Agendas.” 
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YAYIN ÇALIŞMALARI 

PUBLICATIONS

UCLG-MEWA, kendi faaliyetlerini içeren yayınlarının yanı sıra, bölge ve dünya gündemi 
için önemli olan konularda da yayınlar çıkarmaktadır. Orta Doğu ve Batı Asya Bölge-
si’nde Yerel Yönetim Sistemleri, GOLD IV Yönetici Özeti, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da-
ki Suriyeli Mülteciler ve Göç Yönetiminde Belediyelerin Rolü, Sendai Afet Risk Azaltma 
Çerçevesi (2015-2030), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Yönetimler Tarafından 
Bilinmesi Gerekenler, UCLG Tarihçesi (1913-2013), Kültür için Gündem 21: Eylemler, 
Kent Konseyleri, Yeni Kentsel Gündem & Bogota Taahhüdü, bu yayınlardan bazılarıdır.

Teşkilatımız aynı zamanda üç aylık periyotlarla yayınladığı “UCLG-MEWA Newsletter” 
adlı dergi ile okurlarına ulaşmaktadır. UCLG-MEWA’nın çalışma dilleri olan Arapça, 
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan dergi, her sayıda farklı bir temayı ele almakta, 
farklı kurumların çalışmalarını da okurlarına ulaştırmaktadır. 

UCLG-MEWA publishes non-periodicals on the issues that bear importance for the 
regional and global agenda, besides offering various documents on its own activities. 
Some of these non-periodical publications are: Local Government Systems in the Mid-
dle East and West Asia Region, GOLD IV Executive Summary, Syrians in Turkey, Jordan, 
Lebanon and the Role of Municipalities in Migration Management, Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction (2015-2030), The Sustainable Development Goals: What 
Local Governments Need to Know, Agenda 21 for Culture: Actions, Citizens’ Assem-
blies, the New Urban Agenda & Bogota Commitment.

Our organization also meets with its readers through “UCLG-MEWA Newsletter” quar-
terly magazine. Published in Arabic, Turkish and English languages, the official lan-
guages of UCLG-MEWA, the magazine addresses a different theme in each issue and 
updates its readers on latest activities of different institutions.
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YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ

LOCAL GOVERNMENT TALKS

UCLG-MEWA, İstanbul’daki Genel Sekreterlik merkezinde, 2014 yılından bu yana “Ye-
rel Yönetim Söyleşileri” gerçekleştirmektedir. Alanında uzman kişilerle, yerel yönetim-
ler ekseninde; sivil toplum, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, akıllı şehirler, Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları, yerel finans, kültür ve kentsel dönüşüm gibi konularda söyleşiler 
yapılmaktadır. Söyleşiler aynı zamanda kitap olarak basılarak okurlara sunulmaktadır.

UCLG-MEWA has been organizing “Local Government Talks” since 2014, at its head-
quarters in Istanbul. During the talks, experts share their views on issues such as civil 
society, gender equality, environment, smart cities, Sustainable Development Goals, 
local finance, culture and urban transformation in the context of local governments. 
Finally, a collection of these talks is published in a book and presented to the readers.
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