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MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli Basın |

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

23:47 - 27 Nisan 2018

http://www.haber7.com/balikesir/2611769-uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi
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Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA) Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve 
Almanya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı to-
plantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara 
rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri 
onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını 
gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahip-
liğinde üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik 
panelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belir-
tildiğini Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek ar-
zusundayız.” diye konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu 
gündeme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

27 Nisan 2018 - 23:44

http://www.milliyet.com.tr/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de--yerelhaber-2760972/



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-ME-
WA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı 
toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet 
raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli 
ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara 
bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet 
Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik önce-
likleri onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve 
UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/15262128-uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi

23:47 - 27 Nisan 2018               
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.sondakika.com/haber/haber-uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi-10798549/



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
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BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.mynet.com/haber/guncel/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-4083732-1
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Uclg-Mewa 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı

https://www.haberler.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi-10798549-haberi/

27 Nisan 2018 Cuma 23:42
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Karesi Belediyesi önümüzdeki ay Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın 
(UCLG-MEWA) komite ve yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek olan 
etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili deklarasyona da imza atılacak.

Karesi Belediyesi önümüzdeki ay Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın 
(UCLG-MEWA) komite ve yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek olan 
etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili deklarasyona da imza atılacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli’nin de düzenleneceği uluslararası bu-
luşmada kadının toplumsal yaşamdaki rolü tartışılacak. Etkinliğe Belçika, Filistin, İran, İspanya’nın yanı sıra Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden de katılım olacak. UCLG-MEWA toplantısında düzenlenecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Pane-
li’ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya’nın da katılması bekleniyor.

GÜNDEM TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ

UCLG Dünya Yönetim Kurulu Üyesi ve Or-
tadoğu Bölge Teşkilatı Üyesi Yücel Yılmaz 27-
28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzen-
lenecek etkinlikle ilgili olarak POLİTİKA’ya 
şunları söyledi:

“Biz bu Birleşmiş Kentler Birliği’nin üyeliğini 
hem yerelde, hem ulusalda hem de uluslararasında pek çok komite çalışmalarına hem destek veriyoruz hem de ev 
sahipliği yapıyoruz. Dünyadaki farklı uygulamaları da şehrimize çekmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Kentler Birliği; 
Birleşmiş Milletler’in de öngördüğü 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin yerelleşmesiyle ilgili bir kampanyayı 
komiteleri aracılığıyla yürütüyor. Biz bu çalışmayı hem Kent Konseyi hem de belediyelerimiz aracılığıyla yerelde 
de yürütüyoruz. Her ay bir hedef çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak geçen ay sağlıklı bireyleri çalıştık. Ondan önceki 
ay eğitimi, bir önceki ay çevreyi çalıştık. Nisan ayı içerisinde de toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışacağız. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini bu sefer farklı uygulamalarla yerelde çalışıyoruz hem de uluslararası bir boyuta getireceğiz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI BALIKESİR’DE
UCLG Yönetim Kurulu toplantısı Balıkesir’de olacak. Hem komite hem de yönetim kurulu toplantısını Balıkesir’de 
yapacaklar. Aynı zamanda da toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir deklarasyon imza töreni olacak. Arkasından da 
panel ve konferanslarla ilerleyeceğiz. Fakat biz bunu Balıkesir’e nasıl yerelleştirdik? Katılım başlığını ve girişimcilik 
başlığını ön plana çıkarmaya çalışacağız. Katılımda hem KADEM’le, hem Kent Konseyi ile hem de KA-DER ve 
farklı sivil toplum kuruluşlarıyla katılım mekanizmalarında kadının aktif nasıl yer alması gerektiği ile ilgili farklı 
başlıkları konuşmacıların katkılarıyla ele almaya çalışacağız.

UCLG-MEWA 
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BALIKESİR’DE KÖYDE DE ŞEHİRDE DE KADINLAR GÜÇLÜ

Bir taraftan diğer başlığımız da girişimcilik. Balıkesir’de gözlemlediğim kadarıyla kadın çok güçlü. Köyde de kadın 
güçlü, şehirde de kadın güçlü. Fakat bu gücün girişimcilik müdahalesiyle ekonomiye yansıması lazım, yerelde 
kalkınmaya da yansıması lazım. Kent Konseyi’ndeki arkadaşlarla ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda girişimciliği 
ön plana çıkaran Türkiye’deki ve dünyadaki kadın kooperatiflerini ve kadın girişimciliğini çalışan kişileri buraya 
getirelim diye düşündük. Bu panel programının yanında stantlarla biz kadın kooperatiflerini ve kadın girişim-

cileri hem stantlarla hem de iyi uygulamalarla bir araya getireceğiz. 
Deneyim paylaşımları sağlamaya çalışacağız. Kendi şehrimizde n 
Sındırgı, Burhaniye, Ayvalık, Karesi, Manyas gibi örneklerimiz var. 
Buradaki hanımları da buraya alıp, Türkiye’den ve yurtdışından 
gelecek olan hanımların girişimcilik kültürleriyle bir araya getirip, 
birbirlerini beslemelerini sağlayacağız. Olabildi kadar da Karesi’de, 
Balıkesir’de kadın girişimciliği ile ilgili başka bir pencere açmayı, bir 
yol haritası çıkarmayı, keyifli bir iyi örnekler paylaşımıyla deneyim-
lerini bir araya getirmeyi planlıyoruz.

KATILIM GENİŞ OLACAK

Bu çalışma üç günlük bir çalışma olacak. Gelecek olan misafirlerimizin arasında Belçika’dan da, İspanya’dan da, 
Filistin’den de, İran’dan da, Türkiye’deki farklı şehirlerden misafirlerimiz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı 
da bu temada Balıkesir’de ağırlamayı hedefliyoruz. Güler Sabancı Hanımefendi’den teyidini aldık ama bir aksilik 
olmazsa kadın girişimciliği konusunda bir konuşmayla aramızda olacak. Bunun yanında Habitat ekibi yine burada 
olacak. Bu şekilde keyifli bir çalışmaya Balıkesir olarak ev sahipliği yapacağız. Biz hem yereli, hem ulusalı, hem de 
uluslararasını olabildiği kadar Balıkesir’in muazzam potansiyeli ve güzellikleriyle buluşturmamız gerekiyor. Tüm 
derdimiz bu.

GİRİŞİMCİLİK ÖN PLANA ÇIKTI

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkeler ve şehirler farklı çalışıyorlar. Mesela başka bir şehir bu kavramda kadına şid-
deti çalışıyor. Biz acaba hangi alt başlığı alalım diye konuştuğumuzda, iki tema ön plana çıktı. Girişimcilik. Güçlü 
kadını doğru girişimcilik hamleleriyle kalkınmayla ilişkilendirilmesi lazımdı. Bu bizim için çok önemli. Benim 
Balıkesir’de en çok etkilendiğim şey; hem tarlada çalışan kadının hem pazarda bu işin satışını yapan kadının 
hem de hadi bakalım dediğinizde, biraz yol açtığınızda girişimcilik anlamında yürüyüp giden kadının, ulusal ve 
uluslararası örneklerle tanışması son derece anlamlı ve önemli. Bunu sağlayabilirsek, şehrimize güzel bir katkı 
olacak diye düşünüyorum.” / POLİTİKA
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- Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

 BALIKESİR (AA) - Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetim-
ler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA) Yönetim Kurulu, Balıke-
sir’de bir araya geldi. Karesi 
Belediyesinin ev sahipliğinde, 
Edremit ilçesindeki bir otelde, 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
temasıyla gerçekleştirilen to-
plantıya 13 ülkeden 169 üye 
katıldı. Türkiye, Lübnan, Af-
ganistan, Filistin, Yemen, İs-
panya, Kuveyt, Hollanda, Su-
riye, Senegal, Ürdün, Çekya ve 
Almanya’dan üyelerin katıldığı 
ve 3 gün sürecek toplantının 

moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı. Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet 
raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı. To-
plantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi. 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim 
noktası olarak belirtildiğini Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam 
ettirmek arzusundayız.” diye konuştu. UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından 
bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı. Birleşmiş Milletle-
rden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gündeme özellikle önem 
veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı 
gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı
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- Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.
Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 

gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet 
raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 
2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombuds-
man Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 
Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-
2020 stratejik öncelikleri onaylandı, üye-
lik hareketleri görüşüldü ve UCLG-ME-
WA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
BALIKESİR’DE TOPLANIYOR
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BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı UCLG-MEWA ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ana başlığıyla 
Balıkesir’de toplanıyor. UCLG’nın Edremit Adrina Termal Otel’de gerçekleştireceği programın evsahipliğini, Kare-
si Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Konseyi Üyesi Yücel Yılmaz yapıyor.

27 – 29 Ni-
san 2018 tari-
hleri arasında 
seri oturum-
lar halinde 
gerçekleşecek 
t o p l a n t ı y a 
çok sayı-
da ülkeden 
t e m s i l c i l -
er katılıyor. 
Toplantının 
içeriği ve 
amacı şöyle 
açıklanıyor:

 
“Yerel yöne-
timlerin ve 

yerel demokrasinin geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten UCLG Dünya Teşkilatı’nın, 9 bölge teşkilatından birisi 
olan ve Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (UCLG-MEWA); 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı & Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli’ni Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir’de 
düzenleyecek.

Etkinlikte ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlan-
ması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” başlıklı Beşinci Hedefinin (SKH5) yerelleştirilme-
sini görev addeden UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi liderliğinde, “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” katılımcı belediyeler nezdinde imzaya açılacak.

 
Etkinliğe Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Yemen ve Çek 
Cumhuriyeti’nden olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve uluslararası teşkilatlar-
dan yaklaşık 200 temsilcisi katılacak.”

 
KARESİ’DEN ULUSLARARASI ORGANİZASYON

http://www.politikam.com/haber/karesiden-uluslararasi-organizasyon-h13452.html

26 Nisan 2018, Perşembe - 12:48
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Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.
Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.timeturk.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi/haber-889428
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Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı
BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

AA

UCLG-MEWA  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı
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http://balikesir.com/haberler/HaberDetay.asp?id=35681

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi. 

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edre-
mit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 
ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.
Balıkesir Haberleri
28.04.2018

UCLG-MEWA  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı
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UCLG-MEWA  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-balikesir-1997920/
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.
 

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu 
üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısı-
na 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, 
UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hede-
fi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma 
hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek 
eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir 
yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-
lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma 
hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Kare-
si Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu 
belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her 
kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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http://www.haber7.com/balikesir/2612388-uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kuru-
lu’nun Balıkesir’deki programları sürüyor.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programın ikinci gününde 
“Katılımcılık”, “Kadın İstihdamı ile Girişimcilik” ve “Fark Yaratanlar” konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi başkanlığında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” katılımcı belediyeler 
nezdinde imzaya açıldı.

İlk imzayı atan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, imzaların taraflar için hayırlı olmasını diledi.

Atılan imzaların ardından protokol üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Daha sonra katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirdi ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın girişimcilerin kur-
duğu stantlar gezildi.

UCLG-MEWA  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de

22:03 28 Nisan 2018
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29 Nisan 2018 - 10:36

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 
3 gün süren Uluslararası to-
plantıya ev sahipliği yaptı.
Edremit’te Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim 
Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan 
arasında toplantısına 13 ülkeden 
169 üye katıldı. Toplantıda, 
UCLG-MEWA Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz ve diğer katılımcılar 

tarafından törenle imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.
Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-
lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma 
hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.
Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Kare-
si Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu 
belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her 
kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Yönetim Kurulu Balıkesir’de
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BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA) Yönetim Kurulu’nun Balıkesir’deki programları sürüyor.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programın ikinci gününde 
“Katılımcılık”, “Kadın İstihdamı ile Girişimcilik” ve “Fark Yaratanlar” konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Komitesi başkanlığında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” katılımcı bele-
diyeler nezdinde imzaya açıldı.

İlk imzayı atan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, imzaların taraflar için hayırlı olmasını diledi.

Atılan imzaların ardından protokol üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Daha sonra katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirdi ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın girişimcilerin kur-
duğu stantlar gezildi.
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 
3 gün süren Uluslararası to-
plantıya ev sahipliği yaptı.
Edremit’te Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCL-
GMEWA) Yönetim Kurulu 
üyelerinin 2729 Nisan arasın-
da toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCL-
GMEWA Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Komitesi Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefi 5’in 
Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz ve diğer katılımcılar 

tarafından törenle imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.
Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.
Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/15262128-uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi
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UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı - Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit 
ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı BALIKE-
SİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edre-
mit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” temasıyla gerçekleştirilen 
toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, 
Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, 
Senegal, Ürdün, Çekya ve Almanya’dan üye-
lerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının 
moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed 

Saadieh’in de katıldığı toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 
2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri 
onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını 
gerçekleştirdi.
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” 
diye konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.
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Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-
29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın 
erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını 

güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu 
üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısı-
na 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, 
UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hede-
fi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma 
hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. 
maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlan-

ması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı old-
uğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-
lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma 
hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Kare-
si Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu 
belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her 
kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak : AA
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 
3 gün süren Uluslararası to-
plantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim 
Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan 
arasında toplantısına 13 ülkeden 
169 üye katıldı. Toplantıda, 
UCLG-MEWA Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hede-

fi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle 
imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-
lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma 
hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Kare-
si Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu 
belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her 
kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
BALIKESİR/İHA
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UCLG Dünya Teşkilatı Emilia Saiz ve Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde 
190 ülkenin yerel ve bölgesel yönetimi kadın 
ve kız çocuklarının güçlendirilmesine taraf 
oldu. Kadınların ve kız çocuklarının yerelden 
güçlendirilmesini öncelik edinen Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü; 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG 
Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saız ve 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-
man’nın öncülüğünde 190 ülkenin taraf ol-
ması sağlandı. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu 

Toplantısı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile birlikte; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık 
ve Girişimcilik Paneli Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası ve ulusal düzeyde yerel 
yönetimleri ve Kent Konseylerini bir araya getiren büyük buluşma, UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emil-
ia Saız, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Deirnbouh Belediye Başkanı (Lübnan), Dannieh Belediyeler Birliği 
Başkanı (Lübnan), ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadıe ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
açılış konuşmaları ile başladı. HEDEF 5 YERELLEŞİYOR UCLG-MEWA Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı ve Şişli Belediyesi Başkanı Hayri 
İnönü öncülüğünde 2017 yılında İstanbul’da imzaya açılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG Dünya Teşkilatı 
Genel Sekreteri Emilia Saız ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman öncülüğünde üye 190 ülke 
yerel yönetimleri adına imzalanarak uluslararası boyuta taşındı. EŞİTLİK İÇİN BÜYÜK ADIM Balıkesir Vali 
Yardımcısı Şükrü Kara, kadınların hak ettikleri seviyeye taşınabilmesi için istihdamda kadının güçlendirilmesi ve 
pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
içim yerel stratejiler geliştirmenin önemli olduğuna vurgu yapan Emilia Saiz, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Komitesinin yayınladığı taahhüdün eşitlik için büyük bir adım olduğunu belirtti. Eşitlik politikaları için 
farklılıkların içerildiği yeni modeller geliştirerek sorunun tüm taraflarının dahil edilerek sivil toplum örgütlerini 
ile işbirliği geliştirmenin önemine dikkat çeken Emilia Saiz; gerçek eşitliğin; farklı ihtiyaçları gözeterek, ortak 
politikaları hep birlikte hayata geçime pratiği olduğunu belirtti. KALKINMA VE EŞİTLİK YERELDEN BAŞLAR 
Kalkınma ve eşitliğin yerelden başladığını vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye hizmetleri-
nin ‘katılımcılık’ esasıyla yapılması gerektiğini ifade etti. “İnsana ve insanlığa hizmet etmek ayrı bir onur” di-
yen Başkan Yılmaz, Belediye olarak yaptıkları en iyi işlerden birisinin katılımcı belediyeciliğin vazgeçilmez bir 
unsuru olan Karesi Kent Konseyi’ni kurmak olduğunu dile getirdi. Belediye olarak kadını ve çocuğu merkeze 
alan tüm proje ve çalışmaların destekçisi olduklarını kaydeden Yılmaz, böylesine önemli bir toplantıya evsahip-
liği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneline ayrıca Avrupa Parlementosu Önceki Dönem Meclis Üye-
si Emine Bozkurt, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul ISLAM , Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu (UNFPA) Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem AĞDUK konuşmalarıyla katılım sağladı.
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yer-
el Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim 
Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında 
toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. 
Toplantıda, UCLG-MEWA Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebil-
ir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi 
Taahhüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından 
törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.malatyagercek.com/balikesir/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-h1789009.html
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan 
arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in 
Yerelleştirilmesi Taahhüdü Kare-
si Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 
diğer katılımcılar tarafından törenle 

imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-
lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma 
hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Kare-
si Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu 
belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her 
kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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ürkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy,Genel Sekreter Ahmet 
Kapanoğlu ve Kadın Meclisi Başkanı Sühendan Koparal UCLG-MEWA’nın Balıkesir/Karesi Belediyesi ev sa-
hipliğinde gerçekleştirdigi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli” ne davetli 
olarak katıldı.

Nuray Akçasoy’un moderatörlüğünde gerçekleştir-
ilen panele Tahran Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. 
Goshtasb Mozafari, Avrupa Parlementosu Meclis Eski 
Üyesi Emine Bozkurt, Ourense Belediyesi Dış İlişkiler Uz-
manı Nancy Casielles ve Proje Yöneticisi Malika Ghfrane 
Giorgi konuşmacı olarak katıldı. 

Öte yandan düzenlenen orga-
nizasyonda Kadın Meclisi pay-
daşlığında Büyükşehir Beledi-
yesi Kadın Girişimi Üretim ve 
İşleme Kooperatifi Yönetim Ku-
rulu Üyeleri de katılarak tıbbi 
aromatik bitkiler, oyuncak, de-
korasyon, aksesuar ve giyim al-
anlarında yaptıkları tasarımları 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen Kadın Kooperatifleri ile 
birlikte katılımcılara tanıttılar.

Her Ev Bir Atölye Kadın Gi-
rişimi Üretim ve İşletme Ko-
operatifi’nin açtığı stant ise 
katılımcılardan yoğun ilgi 
gördü.

 
Eskişehir Kent Konseyi Karesi’de

https://www.eskisehirekspres.net/guncel/eskisehir-kent-konseyi-karesi-de-h4250.html
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, 
Balıkesir’de bir araya geldi. Toplantıda UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 strate-
jik öncelikleri onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
sunumlarını gerçekleştirdi.
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 
27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 
169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi 
Taahhüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz ve diğer katılımcılar tarafından törenle 
imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak 
kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların 

konumlarını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.
Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.
Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak. - BALIKESİR

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.haberler.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi-10801475-haberi/
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.Edremit’te Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-29 
Nisan arasında... BALIKESİR 29 Nisan 2018 Pazar 10:27

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün 
süren Uluslararası toplantıya ev 
sahipliği yaptı. 

Edremit’te Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu 
üyelerinin 27-29 Nisan arasında 
toplantısına 13 ülkeden 169 üye 
katıldı. Toplantıda, UCLG-ME-
WA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Ta-
ahhüdü Karesi Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar 

tarafından törenle imzalandı. Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını 
güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Toplumsal 
cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönemde de devam ettiri-
yoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmaktadır. 
Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulanmasında somut bir 
araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 
12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hedeflerinin yerelleştirilme-
si taahhüdünü kabul etmiştir” dedi. Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden old-
uklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, 
sosyal, hizmet ve çevre dostu belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı beledi-
yecilikten kastımız sivil toplum örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği 
ve taleplerini belirttiği bir altyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent 
Konseyi ile halkımızın her kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler mecli-
simiz var” diye konuştu. Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve 
oturumlara devam edildi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin 
moderatörlüklerini ise Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül 
Akçar yaptı. Konuşmacılar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam 
ettirilmesinin önemine dikkat çektiler. 
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli gerçekleştir

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ,Genel Sekreter Ahmet 
Kapanoğlu ve Kadın Meclisi Başkanı Sühendan Koparal UCLG-MEWA’nın Balıkesir/Karesi Belediyesi ev sa-
hipliğinde gerçekleştirdigi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli” ne davetli 
olarak katıldı.
Nuray Akçasoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Tahran Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Goshtasb 
Mozafari, Avrupa Parlementosu Meclis Eski Üyesi Emine Bozkurt, Ourense Belediyesi Dış İlişkiler Uzmanı Nancy 
Casielles ve Proje Yöneticisi Malika Ghfrane Giorgi konuşmacı olarak katıldı.
Öte yandan düzenlenen organizasyonda Kadın Meclisi paydaşlığında Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimi Üre-
tim ve İşleme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri de katılarak tıbbi aromatik bitkiler, oyuncak, dekorasyon, ak-
sesuar ve giyim alanlarında yaptıkları tasarımları Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kadın Kooperatifleri ile 
birlikte katılımcılara tanıttılar. Her Ev Bir Atölye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açtığı stant ise 
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

https://www.esgazete.com/gundem/toplumsal-cinsiyet-esitligi-h146721.html
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Karesi Belediyesinin Ev Sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit İlçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Temasındaki 
Değişik Konuların Masaya Yatırıldığı Toplantıya 13 Ülkeden 169 Üye Katıldı

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.
Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-ME-
WA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Kare-

si Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma 
hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. mad-
desi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, 
kadınların konumlarını güçlendirme mad-
desi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında 
bir yapı taşı olduğunu söyledi.
Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki 
adaletsizliklerle mücadele etme konusunda-
ki çabalarımızı bu dönemde de devam ettiri-
yoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise 
Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği 
şartı oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği 
şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek 

eşitliği politikasının uygulanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata 
geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 
programda kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.
Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.
Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.yenimarmaragazetesi.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi-307989.html
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. 

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim 
Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. 

Toplantıda, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştir-
ilmesi Taahhüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı. Toplantı-
da konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. 
maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile toplumsal cin-
siyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle 
mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını 
ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel 
düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgen-
in bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin 
ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi. Katılımcı 
belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi Belediyesi 
hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu belediyeciliktir 
ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum örgütlerinin 
yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı olmasıdır. 
Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine ulaşıyoruz. 
Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu. 

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler. 

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak. 

Kaynak: İHA

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.kayseritempo.org/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-374858.html
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UCLG Dünya Teşkilatı Emilia Saiz ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde 190 ülkenin yerel ve 
bölgesel yönetimi kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine taraf oldu.
Kadınların ve kız çocuklarının yerelden güçlendirilmesini öncelik edinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü; Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG 
Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saız ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’nın öncülüğünde 
190 ülkenin taraf olması sağlandı.
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile birlikte; Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uluslar-
arası ve ulusal düzeyde yerel yönetimleri ve Kent Konseylerini bir araya getiren büyük buluşma, UCLG Dünya 
Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saız, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Deirnbouh Belediye Başkanı (Lübnan), 
Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı (Lübnan), ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadıe ve Karesi Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın açılış konuşmaları ile başladı.

HEDEF 5 YERELLEŞİYOR
UCLG-MEWA Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komitesi Eş Başkanı ve Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde 2017 yılında İstanbul’da imzaya açılan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü, Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saız ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman öncülüğünde üye 190 ülke yerel yönetimleri adına imzalanarak uluslararası boyuta taşındı.

EŞİTLİK İÇİN BÜYÜK ADIM
Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, kadınların hak ettikleri seviyeye taşınabilmesi için istihdamda kadının 
güçlendirilmesi ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması içim yerel stratejiler geliştirmenin önemli olduğuna vurgu yapan Emilia Saiz, UCLG-ME-
WA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin yayınladığı taahhüdün eşitlik için büyük bir adım olduğunu belirtti. 
Eşitlik politikaları için farklılıkların içerildiği yeni modeller geliştirerek sorunun tüm taraflarının dahil edilerek 
sivil toplum örgütlerini ile işbirliği geliştirmenin önemine dikkat çeken Emilia Saiz; gerçek eşitliğin; farklı ihti-
yaçları gözeterek, ortak politikaları hep birlikte hayata geçime pratiği olduğunu belirtti.

KALKINMA VE EŞİTLİK YERELDEN BAŞLAR
Kalkınma ve eşitliğin yerelden başladığını vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye hizmetler-
inin ‘katılımcılık’ esasıyla yapılması gerektiğini ifade etti. “İnsana ve insanlığa hizmet etmek ayrı bir onur” diyen 
Başkan Yılmaz, Belediye olarak yaptıkları en iyi işlerden birisinin katılımcı belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru 
olan Karesi Kent Konseyi’ni kurmak olduğunu dile getirdi. Belediye olarak kadını ve çocuğu merkeze alan tüm 
proje ve çalışmaların destekçisi olduklarını kaydeden Yılmaz, böylesine önemli bir toplantıya evsahipliği yapmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneline ayrıca Avrupa Parlementosu Önce-
ki Dönem Meclis Üyesi Emine Bozkurt, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul ISLAM , 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem AĞDUK konuşma-
larıyla katılım sağladı.

Karesi’de Eşitlik İçin Büyük Adım

https://tr-tr.facebook.com/sondakikaedremit/posts/1101879456625986
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev 
sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyeler-
inin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. 
Toplantıda, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komi-
tesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taah-
hüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar 
tarafından törenle imzalandı. Kaynak: Uclg-Mewa Yönetim Kurulu 
Balıkesir’de toplandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi. Kaynak: Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıke-
sir’de toplandı.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf edi-
yoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hedefleri-
nin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi. Kaynak: Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir al-
tyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesi-
mine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu. Kaynak: 
Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak. 

Kaynak: Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı.   İHA

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.detailhaber.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-52236h.htm

29 Nisan 208 10:33
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Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı Kaynak: Uclg-mewa Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi. 

Kaynak: Uclg-mewa Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı

Uclg-mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı 

https://www.pusulahaber.com.tr/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-848756h.htm
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BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.konhaber.com/haber-uclg_mewa_yonetim_kurulu_balikesir_de_toplandi-840833.html

28 Nisan 2018 22:45
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma 
hedefleri üzerinde duran Karesi Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. 
maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlan-
ması, kadınların konumlarını güçlendirme 
maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği an-
lamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki 
adaletsizliklerle mücadele etme konusun-
daki çabalarımızı bu dönemde de de-
vam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir 
ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın 
erkek eşitliliği şartı oluşturmaktadır. 
Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel 

düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgen-
in bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin 
ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı 

https://www.bolgegundem.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-431258h.htm

29 Nisan 2018 Pazar 10:27



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli Basın |

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı bele-
diyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi Belediye-
si hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, 
kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu belediyeciliktir ama 
hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı bele-
diyecilikten kastımız sivil toplum örgütlerinin yada toplu-
mun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve 
taleplerini belirttiği bir altyapısı olmasıdır. Biz de tek başına 

yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin 
içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı
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2018-04-29 10:27:02



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli  | Basın

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. 

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi. 

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu. 

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı 
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MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli Basın |

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki ada-
letsizliklerle mücadele etme konusundaki çaba-
larımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu 
çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel 
yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmak-
tadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölge-
sel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının 
uygulanmasında somut bir araç görevi görme-
ktedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata 
geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 
12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev 
sahipliği yaptığı programda kalkınma hedefleri-
nin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” 
dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.antalyasonhaber.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-76976h.htm

29 Nisan 2018 Pazar 10:33



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli  | Basın

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın 
erkek eşitliği sağlanması, kadınların konum-
larını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet 
eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki ada-
letsizliklerle mücadele etme konusundaki çaba-
larımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu 
çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel 
yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmak-
tadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel 
düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-

lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı 
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MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli Basın |

Balıkesir´in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit´te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5´in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki ada-
letsizliklerle mücadele etme konusundaki çaba-
larımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu 
çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel 
yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmak-
tadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölge-
sel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının 
uygulanmasında somut bir araç görevi görme-
ktedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata 
geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 
12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi´nin ev 
sahipliği yaptığı programda kalkınma hedefleri-
nin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” 
dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.erzurumyenigun.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesir-de-toplandi-n-43593h.htm

29.04.2018 10:27
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Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın 
erkek eşitliği sağlanması, kadınların konum-
larını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet 
eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki ada-
letsizliklerle mücadele etme konusundaki çaba-
larımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu 
çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel 
yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmak-
tadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel 
düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygu-

lanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Kaynak: İHA

Uclg-mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı 

http://www.kirikhanolay.com.tr/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi/747000/

Tarih: 29-04-2018 11:00:00
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslar-
arası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-
29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-

cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme 
maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.sayfahaber.com/haber/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-464376.html

Güncelleme : 2018-04-29 10:23:42
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Kaynak: İHA

Uclg-mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de Toplandı 

http://www.haberkolay.net/haber/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-377833.html

Güncelleme : 2018-04-29 10:27:02
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslar-
arası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-
29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-

cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme 
maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.aksiyonhaber.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-827285h.htm

29.04.2018 10:33
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- Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.medyaradar.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-haberi-1098436

27.04.2018 Cuma, 23:43
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslar-
arası toplantıya ev sahipliği yaptı.
Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslar-
arası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-
29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.hedefhalk.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-1399147h.htm

29.04.2018 10:33
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.
Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim 
Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında...

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.
Edremit’te Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetim-
ler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA) Yönetim Kurulu üyel-
erinin 27-29 Nisan arasın-
da toplantısına 13 ülkeden 
169 üye katıldı. Toplantıda, 

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taah-
hüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.
Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.
Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.
Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.dogurehberi.com/balikesir/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-h1761640.html

29 Nisan 2018 Pazar 10:27
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslar-
arası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-
29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 
üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü 
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer 
katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yü-

cel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme 
maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.malatyaguncel.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-947039h.htm

29.04.2018 10:33



MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli  | Basın

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://www.arti49.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-1156792h.htm

27.04.2018 22:43
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Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve 
bin yılın kalkınma hede-
fleri üzerinde duran Ka-
resi Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, bu hedeflerin 
3. maddesi olarak kadın 
erkek eşitliği sağlanması, 
kadınların konumlarını 
güçlendirme maddesi ile 

toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.

Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.bursahaber.com/balikesir/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-h1262176.html
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BALIKESİR (AA) – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Yönetim Kurulu, Balıkesir’de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.
Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Al-
manya’dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman yaptı.
Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh’in de katıldığı toplantıda, 
gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı 
Ombudsman Raporu da karara bağlandı.
Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, 
üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde 
üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin 
gerçekleştirileceğini söyledi.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini 
Duman, “Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız.” diye 
konuştu.
UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, “O yüzden bu gün-
deme özellikle önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

https://haberlutfen.com/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi/
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Uclg-Mewa  
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı
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UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu Balıkesir’de toplandı

http://www.marmarahaber.net/haber/uclg-mewa-yonetim-kurulu-balikesirde-toplandi-386673.html

Tarih: 29.4.2018 10:35:07

Balıkesir’in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit’te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu 
hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönem-
de de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulan-
masında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hede-
flerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir” dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, “Karesi 
Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu bele-
diyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum 
örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı 
olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine 
ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim 
Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat 
çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak.
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و منتدى التشاركية واملبادرة يف سياق املساواة بني الجنسني

2018, May 7

  ولفتت إىل أن هناك ثالث نقاط مهمة تدعم متكني املرأة، أولها التعليم وال يعني املرأة فقط بل الرجل أيضاً والعمل عىل تغيري مفهمومه وطريقة تفكريه حول مشاركة املرأة واملساواة

 بني الجنسني. ثانيا الزمن  بحيث علينا أن نتعايش وفق العرص الذي تعيشه املرأة واملسؤوليات امللقاة عليها فهي تعمل وكذلك تحمل مسؤولية األرسة وثالثا املكان يجب األخذ بعني

.االعتبار أن الرجل أكرث سهولة يف التنقل من نقطة ألخرى وبالتايل البد من فتح املجال أمام املرأة من خالل هذه النقاط مبا يتامىش مع مسؤولياتها

 ودعت امييليا سايز املجتمع بشكل عام هيئات ومنظامت املجتمع املدين  للتكاتف والتضامن لتحقيق املساواة بني الجنسني  الفتة إىل أن  الجودة يف العمل ال تعني  املنافسة بل  تغيري

.طريقة التفكري وقالت: أن التضامن  اإلقليمي يف غاية األهمية  ويعترب مبثابة نقطة انطالق لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة

 بحضور  محمد دومان UCLG-MEWA تم خالل افتتاح املنتدى مراسم التوقيع عىل تعهد وتفعيل الهدف الخامس لتحقيق التنمية املستدامة للجنة املساواة بني الجنسني يف منظمة

.وامييليا سايز ورئيس بلدية كارييس ورئيس بلدية باليكسري

جلسات املنتدى

 تضمن منتدى التشاركية واملبادرة يف سياق املساواة بني الجنسني عدداً من الجلسات حيث شاركت منظمة املدن العربية يف الجلسة الرئيسية التي تركزت حول دعم خطط متكني

.املرأة واملساواة بني الجنسني

 أكد أمني عام منظمة املدن العربية املهندس احمد حمد الصبيح حرص املنظمة عىل تحقيق الهدف الخامس املعني باملساواة بني الجنسني ضمن أهداف التنمية املستدامة بالتعاون

.مع مؤسسات املنظمة واملدن األعضاء باعتبار أن املرأة هي نصف املجتمع  ومشاركتها إىل جانب الرجل  يحقق التقدم والرقي يف املجتمعات

 وقال: لقد أدرجت منظمة املدن العربية الهدف الخامس الذي ينص عىل املساواة بني الجنسني ضمن خارطة الطريق التي أقرتها املنظمة يف مؤمترها العام يف املنامة   2016 حيث

.تعمل مؤسسات املنظمة عىل  تنفيذ أجندة التنمية املستدامة مبا يف ذلك الهدف الخامس والهدف الحادي عرش

 وأشار الصبيح إىل أن املنظمة تعمل مع مدنها عىل نرش مفهوم متكني املرأة من خالل إقامة ورش العمل وتنظيم املنتديات والندوات وقال: لقينا تجاوباً  كبرياً من املدن يف رسم

.الخطط التي من شأنها متكن املرأة ومنحها فرص املشاركة يف كافة القطاعات الحيوية إىل جانب الرجل لبناء املجتمعات

 ولفت إىل أن منظامت املجتمع املدين تلعب دوراً هاماً يف  متكني املرأة بشكل واسع. وأن  املرأة تتمتع يف عدد من املدن العربية  بالحقوق واالمتيازات .. داعيا  املدن العربية  ملزيد

.من الخطط الداعمة للمرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني



 يف الفرتة 27-29 أبريل UCLG-MEWA 2018  شاركت منظمة املدن العربية يف اجتامع املكتب التنفيذي ملنظمة املدن املتحدة والحكومات املحلية فرع الرشق األوسط وغرب أسيا

 عن الفرتة املاضية . كام استعرض املشاركون  تقرير اجتامع لجنة اإلدارة املالية UCLG-MEWA يف مدينة كارييس الرتكية. تم يف بداية االجتامع استعرض تقرير فعاليات و أنشطة

 / اللجنة الرقابية للمنظمة والتقرير املايل للعام 2017 والتقرير البيني للعام 2018. وفيام بعد تم استعراض أنشطة لجان املنظمة ) لجنة املدن الذكية- لجنة الثقافة – لجنة التعاون

)التنموي ودبلوماسية املدن-لجنة البيئة – لجنة املساواة بني الجنسني –لجنة الحوكمة املحلية- لجنة اإلدماج االجتامعي – لجنة السياحة – لجنة التنقل الحرضي

 UCLG-MEWA تم خالل االجتامع مناقشة موضوع العضوية يف املنظمة والنظر يف طلبات واقرتاحات األعضاء  واختتم املكتب التنفيذي أعامله باعتامد الخطة االسرتاتيجية لــ

.والنظر يف فعاليات املنظمة املستقبلية

 وكان ملنظمة املدن العربية مداخلة خالل اجتامع املكتب التنفيذي حيث أكد أمني عام املنظمة املهندس احمد حمد الصبيح حرص املنظمة عىل تعزيز أوجه التعاون بني املنظمتني

 و وجودها كمراقب من خالل املشاركة يف أنشطة وفعاليات املنظمة واللجان التابعة لها ذات الصلة مع مؤسسات منظمة املدن العربية كاللجنة الثقافية  واللجنة البيئية مام يدعم

.توجه املنظمتني نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة

.وأشار الصبيح إىل أن أبواب منظمة املدن العربية مفتوحة  لنقل الخربات والتجارب من أجل الرقي باملدن وساكنيها

منتدى التشاركية واملبادرة يف سياق املساواة بني الجنسني

 محمد دومان UCLG-MEWA وبالتزامن مع اجتامع املكتب التنفيذي تم عقد منتدى التشاركية واملبادرة يف سياق املساواة بني الجنسني حيث انطلقت فعالياته بكلمة أمني عام

 حيث أكد أهمية املساواة بني الجنسني يف ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة السيام وأن الهدف الخامس ينص عىل  املساواة بني الجنسني، وقال: علينا أن نعمل جميعاً من

  اجل  وضع الخطط التي من شأنها أن تحقق املساواة وإعطاء املرأة الفرصة الكاملة من العمل يف مختلف القطاعات ومتكينها يف مختلف املجاالت الحيوية  الفتاً إىل أن املنظمة قامت

 بتشكيل لجان نسائية  بهدف إدماج املرأة يف العمل ليأيت ذلك ضمن اسرتاتيجية املنظمة منذ العام 2015 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقال: نقوم بأعامل واسعة يف مجال دعم

.املرأة وتحقيق املساواة  ويأيت هذا ضمن خططنا السنوية

 وقال رئيس بلدية كارييس  يوجيل يلامز: أن املساواة بني الجنسني تعد مشكلة عاملية  وأن اجتامعنا اليوم هو االجتامع الخامس للجنة املساواة بني الجنسني مام يعزز اسرتاتيجيتنا

 لتمكني املرأة بشكل أوسع.  وأضاف قائالً: أن املساواة بني الجنسني تتمثل يف مختلف املجاالت  كالتعليم فهناك بعض املجتمعات ما زالت  ال ترسل الفتيات للتعليم والدراسة وعلينا

 جميعا تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق املساواة.. ولعل من أهم الخطوات التي قامت بها املنظمة هو تشكيل لجنة املساواة بني الجنسني التي حظيت بدعم كبري من مختلف

.الجهات ومنظامت املجتمع املدين

.ودعا يلامز املدن إىل دعم بعضها البعض لزيادة نسبة مشاركة املرأة يف التمثيل السيايس والقطاعات الحيوية ومنحها فرص العمل

 محمد سعدية  أن موضوع املنتدى من املوضوعات املهمة يف الوقت الحايل  باعتبار أن  املساواة بني الجنسني  أحد أهداف  UCLG-MEWA من جانبه  قال الرئيس املشارك يف

.التنمية املستدامة  والبد من دعم خطط متكني املرأة والنظر إىل تجارب الدول التي حققت  نقلة نوعية يف هذا الجانب

 وأشار رئيس بلدية باليكسري زكاي كافاو غلو إىل أهمية االجتامع الخامس للجنة املساواة بني الجنسني كخطوة جديدة لدعم هذا التوجه ضمن اسرتاتيجيات وخطط تحقيق أهداف

.التنمية املستدامة

 امييليا سايز أن موضوع املساواة بني الجنسني من املوضوعات املهمة يف الوقت الحايل والتي تتطلب تعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف مشرية UCLG من جهتها قالت أمني عام

 إىل أن القرارات التي تتخذ يف هذا الجانب يجب أن تنطلق من اإلدارات املحلية كانطالقة أولية  نحو االسرتاتيجيات الدولية وقالت: البد من التعمق يف مفهوم املساواة بني الجنسني

.والخوض يف الخطط التي من شأنها أن تدعم هذا التوجه  وأن نبحث عن األسباب التي تعيق تحقيق هذا الهدف

 وتحدثت سايز عن تجربتها يف مرحلة الدراسة والعمل ونجاحها الفتة إىل أن املرأة تستطيع تحقيق النجاح والتميز  طاملا منحت الفرصة وقالت: أن املساواة بني الجنسني ال تعني

.مبفهومها العام بل علينا أن نقبل باالختالف بني الرجل واملرأة وحينها  سنقدم كل ما بوسعنا للمرأة لتكون مشاركتها بارزة وفاعلة يف املجتمع
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