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Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu 
Nevşehir’de Başladı

UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile 
Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı. 

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks  Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Millet-
vekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerin-
den 200’ ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı 
ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan Aracı Şehirler: Sürdürüle-
bilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel foru-
munun açılışında konuşan UCLG (MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun 
gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti. 

Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni 
yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapıl-
masından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’nın kuruluşu ve ortaya konulan 
çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. 

Vali İlhami Aktaş yaptığı konuşmasında; “Türkiye olarak özellikle milyarlarca dolar harcasa da yapamayacağımız 
reklamları ve bu gibi faaliyetleri bu kuruluş sayesinde yapmaktayız ve yapmaya da devam ediyoruz bizler yönet-
iciler olarak belediyeler olarak mevzuatın verdiği yetki ve görevler çerçevesinde mali imkânlar çerçevesinde şe-
hirlerimizi palanlarız, programımızı önümüze koyarız ve vatandaştan aldığımız belediye adına söylüyorum güç 
ve desteklerimizi yatırım programları çerçevesinde maddi imkânlar ölçüsünde imar ederiz. 

Bu form da 2 gün tartışacağınız konuşacağınız hizmetlerde belli bir etkinliğin, verimliliğin ortaya çıkması için 
ortak karar alacağınız konu. İçin de 50 Bin Belediyenin üye olduğu bir birlik varken İslam coğrafyasına hitap 
eden bu gücü kullanarak, bugün maalesef kuruluş amacını yerine getirmeyen Birleşmiş Milletlerin yapmadığını, 
özellikle bölgemiz için, özellikle Müslümanlar için, özellikle zalimlerin yönetimi altında kurulan ülkelerde tir tir 
titreyen masum insanlar için bu gücümüzü kullanmalıyız. 

Her gün haberlerde seyrediyoruz, dinliyoruz yüzlerce binlerce insan Avrupa’ya geçeceğiz diye Akdeniz sularında 
boğulup ölmekteler. Bu toplantıda özellikle sonuç bildirgesinde buradaki katliamların, buradaki mazlumların 
ağlamalarını, seslerini dünyaya duyuracak şekilde dikkat çekilmesini istiyorum. 

Dün Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yüzümüzün rengi, gözümüzün rengi ne olursa olsun akan gözyaşı hep 
aynı. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Dünyada bu kadar erişmişlik, bu kadar zenginlik içinde insanların silah 
altında ölen insanların sadece zalim ve gaddar ve zalim yöneticilerin sahsı kapris ve iş bilmezliklerin den dolayı 
ölen insanlara, ölen çocuklara dikkat çekmemiz lazım. 

Ben bu vesile ile çalışmanın ilimize, ülkemize ve MEWA Bölgesine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tekrar bu 
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konferansın ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen başta Nevşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm 
çalışanlarına teşekkür ediyorum”. dedi. Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşe-
hir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, UCLG (MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim 
etti. Forumun ilk günü “Aracı şehirlerde Göç Yönetimi,   ve Aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı” 
başlıkları altında tematik oturumlar düzenlenecek. Çeşitli üniversitelerden de akademisyenlerin katıldığı uluslar-
arası forum yarın yayımlanacak deklarasyonun yayımlanması ile sona erecek.
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UCLG(MEWA) Toplantısında, Nevşehir Deklarasyonu Yayınlandı

UCLG(MEWA)’nın Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı. 

UCLG aracı şehirler 
Deklarasyonu adı altında 
yayımlanan ortak deklara-
syonda,  aracı şehirlerin 
başta kapsayıcı, güvenli, 
dirençli ve sürdürülebilir 
kentlerin inşaası konusun-
da 11. Hedef olmak üzere 
sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri ve yeni kentsel 
gündemin yerelleştir-
ilmesi konularının temel 
aktörleri olduğuna vurgu 
yapıldı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı,yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenlerin 
katılımı ile  Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 
gün süre ile devam edenn UCLG(MEWA)’ Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile 
Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi:

Bizler,  21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu ve-
silesiyle bir araya gelen MEWA bölgesi Aracı Şehirler (I-Cities) liderleri olarak,12-15 Ekim 2016 tarihlerinde 
Kolombiya’nın Bogota şehrinde düzenlenen UCLG Kongresi ve 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvador’un 
Kito kentinde gerçekleştirilen Habitat III Kongresi’nde kabul edilen UCLG Aracı Şehirler Deklarasyonu’na atıfla; 
MEWA bölgesindeki kentsel nüfusun % 38,5’ini oluşturan Aracı Şehirlerin, başta kapsayıcı, güvenli, dirençli 
ve sürdürülebilir kentlerin inşası konusundaki 11. hedef olmak üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 
Yeni Kentsel Gündem’in yerelleştirilmesi konularının temel aktörleri olduğunu, MEWA bölgesinin halihazırda 
eşi görülmemiş bir göç dalgası ile karşı karşıya olduğunu ve bu göç hareketlerinin varış noktaları olan büyük 
şehirlere doğru gerçekleşen göç hareketlerinin yönetiminde oldukça önemli bir role sahip olan Aracı Şehirler-
in, bahsi geçen göç dalgalarında ‘tampon bölge’ olarak kritik bir rol oynadıklarını, MEWA bölgesindeki Aracı 
Şehirlerin, bölgesel yönetişimde ve bunun yanında metropoller, küçük şehirler, kırsal alanlar arasındaki çatış-
ma ve sorunların çözümüne dair pozitif diyalogun teşvik edilmesinde kilit bir öneme sahip olduklarını, Aracı 
Şehirlerin, sahip oldukları güçlü sosyal dokularından ve ideal oranlardaki boyut ve ‘insan ölçeği’ nedeniyle dış 
şoklara karşı güçlü bir dirence sahip olduklarını,   Aracı Şehirlerin, ideal ölçekleri sayesinde, büyükşehirler için 
de bir model oluşturan, tabandan yukarıya yönetişim ve katılımcı demokrasinin başarılı bir şekilde uygulanması 
noktasında en uygun alanı sunabilme imkanına sahip olduklarını, ve Kaynaklarını en uygun ve çevreyi en az 
etkileyecek derecede kullanmaları sebebiyle, MEWA bölgesindeki Aracı Şehirlerin, küresel sürdürülebilir kalkın-
mada önemli paydaşlar ve doğal ortaklar olabileceğini, kabul  ederek;
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MEWA bölgesindeki uluslararasıkuruluşları ve devletleri, Aracı Şehirlerin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma-
da oynadıkları kritik rolü tanımaya ve ulusal politikalarını oluştururken Aracı Şehirleri de göz önüne almaya, 
MEWA bölgesindeki ulusal hükümetleri ve uluslararası kuruşları, bölgede göç konusunda yaşanan mevcut zor-
lukların daha iyi yönetimi noktasında Aracı Şehirlere destek sağlamaya ve bu şehirlerin kendilerine özgü dina-
miklerine doğru ve yerinde cevap verebilen göç politikalarının geliştirilmesini teşvik etmeye, MEWA bölgesinde-
ki özel sektör ve ulusal yönetimleri, gelecekte daha dengeli genel kalkınma modelleri oluşturma konusundaki 
potansiyellerini göz önünde bulundurarak, Aracı Şehirlere yatırım yapmaya ve bu konudaki teşvikleri arttır-
maya, Yerel düzeydeki pazarları, işletmeleri ve üretimi destekleyerek; hizmet ve altyapı sunumunda belediyeler 
arası iş birliğini arttırarak; daha endojen bir yerel ekonomik kalkınma modeli oluşturarak; ve dairesel ekonomiyi 
teşvik ederek etkin ekonomik akışlar sağlamak adına birlikte çalışacağımızı, Tüm sektörlerden yatırımcılar ve 
girişimciler için yatırım dostu bir ortam sağlayarak ve yerel ve finansal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak 
bölgesel / ulusal düzeyde ekonomik dirençliliğin artırılması için iş birliği yapacağımızı, Kentlerimizin tarihi ve 
kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla, yerel sermayemizi bütünleşik bir sesle vurgulayarak ulusal, bölgesel 
ve uluslararası seviyelerde daha fazla tanınırlık kazanmak suretiyle markalaşma için yeni stratejiler geliştirmek 
hedefiyle birlikte çalışacağımızı, İyi uygulamaların etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını ve bölgenin genel refah 
düzeyine katkıda bulunmayı amaçlayan çok aktörlü ortaklıkların geliştirilmesini sağlayarak, MEWA bölgesinde-
ki Aracı Şehirler arasında daha güçlü belediyeler arası iş birliği mekanizmaları oluşturacağımızı, Yatay ve dikey 
diyalogları güçlendirmek suretiyle, sontahlilde ulusal ve bölgesel barışa katkıda bulunabilecek şekilde toplum-
sal bütünleşmeyi sağlamak ve pekiştirmek noktasında ideal büyüklük ve nüfusumuzdan kaynaklanan sinerjiyi 
kullanacağımızı, Kimseyi geride bırakmama ilkesi doğrultusunda kurumsal kapasitemizi geliştirerek ve genel bir 
farkındalık yaratarak, yerel düzeyde başta SKH’ler ve Yeni Kentsel Gündem olmak üzere küresel gündemler ile 
ilgili bir yerel hareket oluşturmaya çalışacağımızı, taahhüt ediyoruz.

Yukarıdaki hususlar ışığında, belediye başkanları, valiler ve diğer yerel yönetim liderleri olarak bizler bu belgenin 
MEWA bölgesinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir nitelikte Aracı Şehirler oluşturulmasına 
etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak konusundaki kararlılığımızı ifade ediyoruz.  Bizler, ayrıca bu 
ortak hedeflere ulaşma konusundaki desteğimizin ve bu yoldaki kararlılığımızın süreceğini taahhüt ediyoruz.” 
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“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Nevşehir Gala 
Yemeğinde

Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Uclg (Mewa) Nevşehir’de düzenlenen Gala Yemeğinde Buluştu.

UCLG (MEWA) Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı tarafından 
düzenlenen Aracı Şehirler 
Sürdürülebilir Kalkın-
manın Kilit Aktörleri 
başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya 
(MEWA) Bölgesel forumu 
Nevşehir’de çalışmaları-
na devam ediyor. UCLG 
Dünya Teşkilatı Başkanı 
Parks Tau ve Asya, Avru-
pa, Afrika ve Ortadoğu 
temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliği yaptığı uluslar-

arası toplantının ilk akşamında düzenlenen gala yemeğinde bir araya gelindi. Nevşehir Konağında düzenlenen 
gala yemeğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve eşi, İl Jandarma Komu-
tanı J.Kur.Alb.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdür Vekili Bülent Kalın, UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ve 
Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcileri ve basın mensupları katıldı. UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks 
Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcileri Vali İlhami Aktaş’a Nevşehir de bulunmaktan dolayı çok 
mutlu olduklarını (MEWA) Bölgesel forumu vesilesiyle Nevşehir’i Kapadokya’yı çok daha yakından görme ve 
tanıma fırsatı elde ettiklerini ifade ettiler. İlimize teşrif eden yerli ve yabancı konuklar ise kendilerini Nevşehir de 
ağırlayan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ a ve misafirperverliğinden son derece memnun olduklarını ve onurlarına 
düzenlenen gala yemeği ile Nevşehir’e özgü o güzel lezzetleri tattıklarını ifade ederek Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver’e teşekkürlerini bildirdiler.
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Başkan Ünver, Aracı Şehirler Bölgesel Forumu İle Gala 
Yemeğinde

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Uluslararası Foruma Katılanlarla Gala Yemeğinde Bir Araya Geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Uluslararası, ‘Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumuna katılan belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenler 
onuruna bir gala yemeği verdi. Nevşehir Konağı’nda gerçekleştirilen Gala Yemeği öncesinde Belediye Başkanı 
Hasan Ünver ve eşi Ayşe Ünver,  konuklarını kapıda karşıladı. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, gala 
yemeğine katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş,UCLG Başkanı ParksTau, UCLG Genel Sekreteri Mehmet Du-
man, UCLG Saymanı Adnan Köşker’in yanı sıra uluslararası forum için Nevşehir’de bulunan çok sayıda belediye 
başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyene katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ün-
ver, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından 
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Uluslararası, ‘Aracı Şehirl-
er, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Ak-
törleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu 
ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumuna 
katılan belediye başkanları, yerel yönetim 
temsilcileri ve akademisyenler onuruna bir 
gala yemeği verdi. Nevşehir Konağı’nda 
gerçekleştirilen Gala Yemeği öncesinde 
Belediye Başkanı Hasan Ünver ve eşi Ayşe Ünver,  konuklarını kapıda karşıladı. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver, gala yemeğine katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş,UCLG Başkanı ParksTau, UCLG Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, UCLG Saymanı Adnan Köşker’in yanı sıra uluslararası forum için Nevşehir’de bulunan çok 
sayıda belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyene katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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Nevşehir’de Uluslararası Forum Sona Erdi

UCLG(MEWA)’nın Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu çalışmalarını tamamladı. 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcileri ve akade-
misyenleri bir araya getiren ve UCLG’nin Dünya Forumu öncesinde en önemli forumlarından biri olarak da 
değerlendirilen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve 
Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu’nda ,aracı şehirlerin sürdürülebilir kalkınma yönünde ortaya koyabileceği 
çalışmalara ilişkin oldukça önemli verilere ulaşıldı.

ARACI ŞEHİRLERİN DÜNYA GENELİNDE TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİK 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda düzenlenen forumun 
kapanışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde UCLG 
(MEWA) tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı 
Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun oldukça yararlı geçtiğini belirtti. Dünya genelinde 
oldukça fazla oranda bir nüfus yapısına sahip olan aracı şehirlerin büyükşehirlere yönelişte ilk durak olduğuna 
vurgu yapan Belediye Başkanı Ünver, aracı kentlerde yaşam düzeyinin sosyal ve ekonomik açıdan rahatlatılabil-
ir hale getirilmesiyle de şehirden metropollerebilinçsiz göçünde engellenebileceğinin de bilimsel kriterlerle bu 
forumda ortaya konulduğunu kaydetti. Ünver daha sonra şöyle konuştu. : “ Aracı şehirler artık tüm dünyada 
bu tür forumlar ile seslerini duyurmaya başladılar. Tüm dünya belediyeler içerisinde aslında  çok yüksek nüfus 
oranına sahip. Köyden, kasabadan şehirlere yönelişin, büyük şehirlere gidişteki ilk durağı aracı şehirler. Buralar-
da ekonominin, istihdamın düzgün olduğunda insanların büyük şehirlere plansız kentleşmeye hücum etmeye-
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ceklerini, kendi memleketlerinde daha iyi şartlarda  ve daha iyi imkanlar içinde yaşayabilecekleri ortaya koyduk. 
Aracı kentler konusunda bu yıl Fas’da düzenlenen forumun ardından bu  forum ikinci oldu, bundan sonra da 
devam edecek. Buna dünyanın dikkatini çekmeye çalıştık. Yayımladığımız ortak deklarasyonda da  bunu zaten  
ortaya koymaya çalıştık.  Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bir kitapçık halinde dünyada ilgili hangi kademe varsa 
bunlar gönderilecek. Hem UCLG hem Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi olarak bu foruma etkin 
bir güç kazandırmaya gayret gösterdik. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. UCLG Genel 
Sekreteri Mehmet Duman’da iki gün boyunca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver’e teşekkür etti. Duman, 13 dünya ülkesinden çok sayıda belediye başkanı ve akademisyenlerin 
foruma büyük katkılar sağladığını dile getirerek, bu organizasyondaki çalışmalarından dolayı tüm katılımcılara 
teşekkür etti.  Ünver ,forumda sunum yapan belediye başkanları ve akademisyenlere sunumları sonrasında çeşitli 
hediyelerde takdim etti.
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Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir GİZLİGİDER, Nevşehir’de düzenlenen Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı 
Asya (MEWA) Bölgesel Forumunda bir konuşma yaptı.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir GİZLİGİDER Nevşehir’de düzenlenen Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı 
Asya (MEWA) Bölgesel Forumunda bir konuşma yaptı. ‘Aynı gün içinde yerin 7 kat altına ve göğün 7 kat üstüne 
ulaşabileceğiniz Nevşehir’e hoşgeldiniz’ diyerek sözlerine başlayan GİZLİGİDER Nevşehir Milletvekilleri ve 
TBMM adına yaptığını belirttiği konuşmasında şu sözlere yer verdi; Ümit ediyorum ki Batı Asya ve Orta Doğu 
Belediyeleri ve yerel idarelerinin 2004 yılında bir araya gelerek oluşturduğu bu topluluk sadece bir birliktelik 
değil kısa vadede ve uzun vadede çözüm önerileriyle birlikte hükümetlere ve meclislerine yol gösterebilecek bir 
oluşum haline dönüşecektir. Aracı şehirlerden bahsederken sizlere çok uzaklardan bir şehirden bahsedeceğim. 
Myanmar Sittwe şehrinden. Şuanda tahmini rakamlarla 10 Bine yakın kişinin ölümüne, 1 Milyona yakın kişinin 
göç etmesine aracılık etti. Ölümlere aracılık dediğimizde aklımıza Gazze geliyor, Afrika geliyor, elmas, petrol ve 
doymayan Kapitalizm geliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tür topluluklar insani değerleri ortak değer haline 
getirmek üzere bir birliktelik haline gelebilirse, önce insan, önce insanın ayakta kalabilmesi için çalışma yapabil-
irse eminim çok daha faydalı kurumlar haline dönüşeceklerdir. Birleşmiş Milletler, NATO ve onlarca Uluslar-
arası örgütü son 50-100 yılı baz alarak ve teknolojinin bu kadar ileri seviyelere geldiğini düşünerek değerlendi-
rirsek insani olarak daha ileriye mi gittik yoksa daha kötüye mi gidiyoruz? İnsanlık açısında daha iyi duruma mı 
geldik yoksa daha çok kan mı döküldü?

Gizligider, Uluslararası Bölgesel Forumunda Konuştu
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NEVŞEHİR (DHA) – BELEDİYE Başkanı Hasan Ünver’in Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından 
gerçekleştirilecek Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirl-
er Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenle-
necek.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak uluslararası foruma dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Tür-
kiye’nin çeşitli şehirlerinden 200 ü aşkın belediye başkanı , yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılması 
bekleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı salonunda üst düzeyde bir katılımla 
gerçekleştirilmesi beklenilen Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu 
‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu 21 Eylül’de UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman’ın açılış konuşması ile başlayacak. Teşkilata üye çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de çeşitli 
şehirlerinden 200 ‘ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılmasının beklendiği 
forumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Şafsavan Belediye Başkanı ve UCLG Aracı Kentler Forumu 
Başkanı Mohamet Sefianı, UCLG Genel Sekreteri Yardımcısı Emilia Saız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü 
Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SALGA ve UCLG Başkanı Parks 

Nevşehir’de Uluslararası forum
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Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ‘da konuşma yaparak, katılımcıları selamlayacaklar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılmasının beklendiği 
Uluslararası, ‘Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu’nun açılış törenin ardından UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın 
moderatörlüğünde ‘Aracı Şehirler Tanıtım Oturumu’ yapılacak. Bu oturumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver ‘Bir Aracı Şehir Modeli Olarak Nevşehir’ isimli bir sunum yapacak. Aynı oturumda UCLG Genel Sekreter 
Yardımcısı Emilia Saız ‘Aracı Şehirler ve GOLD-lV Raporu’ ve UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Fird-
aous Oussıdhoum’da ‘Aracı Şehirler Kavramına Genel Bakış ‘ konularında sunum yapacaklar.

2 gün süre ile devam edecek Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu 
‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu’nda , Aracı Şehirlerde Göç Yönetimi, Aracı Şe-
hirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı, Marka Aracı Şehirler, Aracı Şehirlerde SKH’lların Yerelleştirilmesi” 
konularında panel ve oturumlar da düzenlenecek.

Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, 22 Eylül 2017 Cuma günü kapanış konuşmalarının ardından yayımlanacak 
ortak deklarasyonun yayımlanmasıyla sona erecek.

Nevşehir’de Uluslararası forum
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Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG- MEWA) tarafından düzenlenen ‘Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Ak-
törleri’ başlıklı Bölgesel Forumu, Nevşehir’de çalışmalarına başladı.
Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin 
katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan bölgesel forumunun 
açılışında UCLG- MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, konuşma yaptı. Duman, böyle önemli bir organi-
zasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşek-
kür etti. Duman, MEWA bölgesindeki tüm Müslümanlar’ın bugün başlayan Hicri Yeni yılını kutladı. Kültürel, 
tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci 
yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara 
bilgiler aktardı. Günümüzde dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan 
oluştuğunu vurgulayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50’ler seviyes-
ine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
“2030‘a gelindiğinde danya nüfusununun yüzde 50’ler seviyesinde  aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebil-
ir bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele 
alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların  etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar 
var.”
‘ŞU ŞEHRE AŞIK OLACAKSINIZ’
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri 

Nevşehir’de, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler forumu
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olan Nevşehir’in ‘ Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli ‘nin 
evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşe-
hir’in tabiatın nakış nakış işlendiği, gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver, “Bu şehri ziyaret eden 
herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz 
ne ilk ne de son olacaktır” dedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı’da, üniversite olarak Kapadokya Bölge-
si’ndeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı 
şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem 
taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir  Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli’nin 
‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği 
bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti.
UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve  Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı’da  bugün aracı şehirle-
rde yaşayan nüfusun dünyanın 3’te 1’ini oluşturduğunu anlattı. Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye 
ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı 
şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde 
UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti.
ARACI ŞEHİRLER METREPOL VE KÜÇÜK ŞEHİRLER ARASINDA BİR KÖPRÜ
UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir  foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu 
söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını 
en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler  
arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şe-
hirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.
DEMOKRASİ, EKONOMİNİN EŞİT DAĞILIMINDA ARACI ŞEHİRLER ÖNEMLİ
UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temen-
ni etti. Köşker burada yaptığı konuşmada, “Aracı şehirler demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesi hem de ekonomi-
nin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir” diye konuştu.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ da kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri 
imar etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya 
çalışılan insanlık dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG(MEWA) gibi teşkilatların 
etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmasını istedi. Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı 
katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e ,UCLG(MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli 
hediyeler takdim ederken,  Ünver’de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir’de, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler forumu
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UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Oussidhoum:”Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız 
lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama yapamayız”

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous 
Oussidhoum, “Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planla-
ma yapamayız.” dedi.

Oussidhoum, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısının ikinci oturumunda, insanlığın kendine özgü 
değerlerden uzaklaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelere gitmek amacıyla canlarını ortaya koyup göç edenlerin kendi topraklarında yaşaması için yerel 
yöneticilerin yeni değerler oluşturması gerektiğini vurgulayan Oussidhoum, şehirlerin dışarıda tutulduğu küresel 
anlamdaki hiçbir planlamanın sonuç vermeyeceğine inandığını söyledi.

“Önümüzdeki 20 yılda dünyada beşeri kalkınma ile ‘Ne tür bir dünyada yaşamak istiyoruz’ sorusu çok önemli 
olacak.” ifadesini kullanan Oussidhoum, şöyle devam etti:

“Yani nasıl bir manzara olacak? Birçok insan Afrika’dan Avrupa’ya kaçmaya, göç etmeye çalışıyor. Bu problemi 
tabii ki birçok ülke biliyor, Türkiye de bu problemle karşı karşıya. Göçmenler küçük botlara bindikleri zaman 
ölebileceklerini biliyor, yine de bu yolu deniyor, hatta bunun için para ödüyor. Haberlerde görüyoruz, her gün 
bu şekilde insanlar denizde boğuluyor. Bir filozofun sözünü söylemek istiyorum, ‘İnsanlık varoluş eksikliğinden 
değil değer eksikliğinden muzdarip.’ Dolayısıyla belediye başkanları, yerel yöneticiler bu anlamda önemli bir rol 
üstleniyor. Bu tür göçmenlere memleketlerinde başka bir değer sunulsaydı belki bu yolculuğa çıkmayacaklardı. 
Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama yapamayız.”

UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz ise dünyada demokrasi krizi yaşandığını belirtti.

Saiz, insanların birbirleriyle nasıl yaşaması gerektiği konusunun medeniyetler düzeyinde yeniden ele alınması, 
kentleşmenin sadece simge yapılarla ilgili olmadığının uluslararası kuruluşlara anlatılabilmesi için çaba göster-
ilmesi gerektiğini kaydetti.

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı

21.09.2017 - 16:29Son Güncelleme : 21.09.2017 - 16:29



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | NevşehirBasın |

https://www.pusulahaber.com.tr/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-toplantisi-683251h.htm

Çeşitli ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı Nevşehir’de başladı Kaynak: “Aracı 
Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda 
çok bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı ku-
rulmasına aracılık ettiğini bildirdi.

Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
“Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.” diye 
konuştu.

UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler 
için önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar 
ve uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, “Sosyal ve kültürel poli-
tikalar büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. 
Uluslararası düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız 
var.” dedi.

UCLG’nin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu 
belirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:”Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir 
kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirlerin katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti 
geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük olsun kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde 
olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve küresel ağları birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada 
bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok önemli. UCLG belediye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, 
birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel gündeme de etkide bulunabiliriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı 
uluslararası topluma iletmek için bu forum bir fırsattır.”Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mazhar Bağlı da Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine Avrupa’nın gösterdiği tutumu eleştir-
erek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere referans olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.Bağlı, 
“Bugün Avrupa’nın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve referans 
olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi birinde 
meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillendirme 
konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupa’dan Asya pasifiğe doğru kayıyor. Bu 
süreçte medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşe-
hir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de söz aldığı programın ilk oturumu, konuşmacılara plaketlerin takdim 
edildiği törenle sona erdi. 

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı Kaynak: “Aracı Şehirler 
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UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Oussidhoum:”Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız 
lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama yapamayız”

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous 
Oussidhoum, “Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planla-
ma yapamayız.” dedi.

Oussidhoum, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısının ikinci oturumunda, insanlığın kendine özgü 
değerlerden uzaklaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelere gitmek amacıyla canlarını ortaya koyup göç edenlerin kendi topraklarında yaşaması için yerel 
yöneticilerin yeni değerler oluşturması gerektiğini vurgulayan Oussidhoum, şehirlerin dışarıda tutulduğu küresel 
anlamdaki hiçbir planlamanın sonuç vermeyeceğine inandığını söyledi.

“Önümüzdeki 20 yılda dünyada beşeri kalkınma ile ‘Ne tür bir dünyada yaşamak istiyoruz’ sorusu çok önemli 
olacak.” ifadesini kullanan Oussidhoum, şöyle devam etti:

“Yani nasıl bir manzara olacak? Birçok insan Afrika’dan Avrupa’ya kaçmaya, göç etmeye çalışıyor. Bu problemi 
tabii ki birçok ülke biliyor, Türkiye de bu problemle karşı karşıya. Göçmenler küçük botlara bindikleri zaman 
ölebileceklerini biliyor, yine de bu yolu deniyor, hatta bunun için para ödüyor. Haberlerde görüyoruz, her gün 
bu şekilde insanlar denizde boğuluyor. Bir filozofun sözünü söylemek istiyorum, ‘İnsanlık varoluş eksikliğinden 
değil değer eksikliğinden muzdarip.’ Dolayısıyla belediye başkanları, yerel yöneticiler bu anlamda önemli bir rol 
üstleniyor. Bu tür göçmenlere memleketlerinde başka bir değer sunulsaydı belki bu yolculuğa çıkmayacaklardı. 
Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama yapamayız.”

UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz ise dünyada demokrasi krizi yaşandığını belirtti.

Saiz, insanların birbirleriyle nasıl yaşaması gerektiği konusunun medeniyetler düzeyinde yeniden ele alınması, 
kentleşmenin sadece simge yapılarla ilgili olmadığının uluslararası kuruluşlara anlatılabilmesi için çaba göster-
ilmesi gerektiğini kaydetti.

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı
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Çeşitli ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı Nevşehir’de başladı Kaynak: “Aracı 
Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda 
çok bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı ku-
rulmasına aracılık ettiğini bildirdi.

Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
“Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.” diye 
konuştu.

UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler 
için önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar 
ve uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, “Sosyal ve kültürel poli-
tikalar büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. 
Uluslararası düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız 
var.” dedi.

UCLG’nin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu 
belirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:”Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir 
kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirlerin katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti 
geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük olsun kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde 
olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve küresel ağları birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada 
bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok önemli. UCLG belediye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, 
birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel gündeme de etkide bulunabiliriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı 
uluslararası topluma iletmek için bu forum bir fırsattır.”Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mazhar Bağlı da Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine Avrupa’nın gösterdiği tutumu eleştir-
erek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere referans olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.Bağlı, 
“Bugün Avrupa’nın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve referans 
olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi birinde 
meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillendirme 
konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupa’dan Asya pasifiğe doğru kayıyor. Bu 
süreçte medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşe-
hir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de söz aldığı programın ilk oturumu, konuşmacılara plaketlerin takdim 
edildiği törenle sona erdi. 

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı Kaynak: “Aracı Şehirler 
Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı 
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile 
Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks  Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Millet-
vekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerin-
den 200’ ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı 
ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan Aracı Şehirler: Sürdürüle-
bilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel foru-
munun açılışında konuşan UCLG (MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun 
gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti.
Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni 
yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapıl-
masından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’nın kuruluşu ve ortaya konulan 
çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Vali İlhami Aktaş yaptığı konuşmasında; 
“Türkiye olarak özellikle milyarlarca dolar harcasa da yapamayacağımız reklamları ve bu gibi faaliyetleri bu 
kuruluş sayesinde yapmaktayız ve yapmaya da devam ediyoruz bizler yöneticiler olarak belediyeler olarak 
mevzuatın verdiği yetki ve görevler çerçevesinde mali imkânlar çerçevesinde şehirlerimizi palanlarız, pro-
gramımızı önümüze koyarız ve vatandaştan aldığımız belediye adına söylüyorum güç ve desteklerimizi yatırım 
programları çerçevesinde maddi imkânlar ölçüsünde imar ederiz.
Bu form da 2 gün tartışacağınız konuşacağınız hizmetlerde belli bir etkinliğin, verimliliğin ortaya çıkması için 
ortak karar alacağınız konu.
İçin de 50 Bin Belediyenin üye olduğu bir birlik varken İslam coğrafyasına hitap eden bu gücü kullanarak, bugün 
maalesef kuruluş amacını yerine getirmeyen Birleşmiş Milletlerin
yapmadığını, özellikle bölgemiz için, özellikle Müslümanlar için, özellikle zalimlerin yönetimi altında kurulan 
ülkelerde tir tir titreyen masum insanlar için bu gücümüzü kullanmalıyız.
Her gün haberlerde seyrediyoruz, dinliyoruz yüzlerce binlerce insan Avrupa’ya geçeceğiz diye Akdeniz sularında 
boğulup ölmekteler.

Bu toplantıda özellikle sonuç bildirgesinde buradaki katliamların, buradaki mazlumların ağlamalarını, seslerini 
dünyaya duyuracak şekilde dikkat çekilmesini istiyorum.
Dün Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yüzümüzün rengi, gözümüzün rengi ne olursa olsun akan gözyaşı hep 
aynı. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Dünyada bu kadar erişmişlik, bu kadar zenginlik içinde insanların silah 
altında ölen insanların sadece zalim ve gaddar ve zalim yöneticilerin sahsı kapris ve iş bilmezliklerin den dolayı 
ölen insanlara, ölen çocuklara dikkat çekmemiz lazım.
Ben bu vesile ile çalışmanın ilimize, ülkemize ve MEWA Bölgesine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tekrar bu kon-
feransın ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen başta Nevşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışan-
larına teşekkür ediyorum”. dedi.

ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL 
FORUMU NEVŞEHİR’DE BAŞLADI

 21 Eylül 2017 Perşembe
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Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, 
UCLG (MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.
Forumun ilk günü “Aracı şehirlerde Göç Yönetimi,   ve Aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı” 
başlıkları altında tematik oturumlar düzenlenecek.
Çeşitli üniversitelerden de akademisyenlerin katıldığı uluslararası forum yarın yayımlanacak deklarasyonun 
yayımlanması ile sona erecek.

ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL 
FORUMU NEVŞEHİR’DE BAŞLADI



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | Nevşehir  | Basın

http://www.nevsehir.gov.tr/dogu-asya-ve-bati-asya-bolge-teskilati-heyetinden-vali-aktasa-ziyaret

Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Heyeti’nden (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ve be-
raberinde Genel Koordinatör Salim Korkmaz, Halkla İlişkiler Koordinatörü Tolga Öztürk, Lübnanlı Eş Başkan 
Muhammed Saadiye, Poreje Koordinatörü ve Tercüman Radda Al Sabbah, Kurumun Saymanı Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker’ den oluşan heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Heyeti (UCLG-MEWA) tarafın-
dan düzenlenen Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) bölgesel Formu için ilimize gelen heyet, Vali 
Aktaş’a yapılacak olan formla ilgili bilgiler verdi.

Vali İlhami Aktaş, UCLG MAEWA Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı heyeti’ ni Nevşehir’de ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Aktaş’a teşekkürlerini ileten heyet, duyduğu memnuniyeti aktardı.
Konuşmaların ardından Vali Aktaş, Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na günün anısı olarak Kapadokya 
Bölgesine ait el sanatlarından olan seramik tabak takdim etti.
  
Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı heyeti ise Vali Aktaş’a Plaket sundu.

DOĞU ASYA VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI HEYETİNDEN VALİ 
AKTAŞ’A ZİYARET

20 Eylül 2017 Çarşamba
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BAŞKAN KÖŞKER ARACI ŞEHİRLER FORUMU İÇİN NEVŞE-
HİR’DE

20 Eylül 2017 12:06
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UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 
UCLG-MEWA Teşkilatının Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nun açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi.
ARACI ŞEHİRLERİN POTANSİYELİ
Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin yanı sıra küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hede-
flerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejilerin ele alınacağı 
ikin günlük platform toplantılarının açılışında bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, “MEWA bölgesinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden buraya gelen aracı şehir temsilcilerini ve konuk-
ları UCLG-MEWA Teşkilatı ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bölgesel ve ulusal topraklarında bir aracılık 
rolü oynayan şehir olarak tanımlanan Aracı Şehirler; kendi sistemleri içerisinde siyasi, ekonomik, çevresel, 
kültürel ve insani güçler arasında bir diyalog aracılığı potansiyeline sahiptir. Aracı Şehirler dünya kentsel nü-
fusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

KENTLERİ GÜÇLENDİRMEK
Özellikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
bağlamındaki kürsel gündemi, şehirlerimize taşımak 
ve yaşanan insani krizlerin çözümünde şehirlerin 
ve kent yönetimlerinin rolünü güçlendirmek zorun-
dayız. Aracı şehirler UCLG MEWA Bölgesel Foru-
mu’nu bunun için bir fırsat olarak görüyorum. Bugün 
ve yarın insanlık tarihinin en büyük medeniyet 
duraklarından biri olan Nevşehir’de yani Kapadok-
ya’dayız. Ev sahipliği için Nevşehir Belediyesi’ne ve 
değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki 
mevcut kentleşme trendi, aracı şehirlerin kendi gün-
demlerini oluşturmalarını da zaruri kılmaktadır.

ARACI ŞEHİRLER DEKLARASYONU
Bugün imzalayacağımız Aracı Şehirler Deklara-
syonu, bu yöndeki küresel kararlılığa yerelden 
verdiğimiz güçlü destek ve bir katkı olacaktır” 
ifadelerini kullandı. Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA)’nın Aracı Şehirler Bölgesel Foru-
mu’na Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu 
Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter 
Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı 
Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau, 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mazhar Bağlı, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak katılıyor.

Aracı Şehirler Forumu’nun açılışını Başkan Köşker yaptı
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen ’Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri’ başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı.
UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen ’Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri’ başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200’e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan ’Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri 
başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu’nun açılışında konuşan UCLG (MEWA) Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını te-
brik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci 
yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’ nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

2030’lu yıllarda dünya nüfusunun yarısı aracı kentlerde yaşıyor olacak

Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG (MEWA) 
Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50’ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Dünyanın 2030‘a gelindiğinde nüfusun yüzde 50’ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve 
küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme 
ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.”

“Şu şehre aşık olacaksınız”

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir’in 
‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli ‘nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir 
olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir’in tabiatın nakış nakış işlendiği , gönül insanlarının 
şehri olduğunu dile getiren Ünver, “Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşkları-
na kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır. Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. 
Nevşehir’de böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum” dedi.

“Tarihsel mirası gelecek kuşaklara bırakabilme çabasındayız”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadok-
ya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin 
yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli’nin ‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ 
düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine 
inandığını kaydetti.

Aracı şehirler hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini duyurmalı
UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı da böyle bir önemli forumun düzen-
lenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver’in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.

Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye 
ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler 
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bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin 
yürütüldüğüne dikkat çekti.

Aracı şehirler metropol ve küçük şehirler arasında bir köprü
UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı 
kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması 
düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve 
sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar 
yaptıklarını söyledi.

Katliamların yaşandığı aracı şehirlerin seslerinin duyurulmasında da aracı olunmalı
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyanın 7 kat yükseğine 
çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de yapılmış 
olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar’ da yaşanan katliama ve insanlık dışı uygu-
lamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin yayımlanacak 
deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu:

“Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan insan-
larda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar’da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun sergilenmesinin 
gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Demokrasinin, ekonominin eşit dağılımında aracı şehirler önemli

UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti.

Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler hem 
demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke kat-
kısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim 
büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı 
şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir” diye konuştu.

Mazlum insanların aracı şehirlerinin sesleri de dünyada yankı bulmalı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ da böyle bir forumun Nevşehir’de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ün-
ver’e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme çalışması 
yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara 
karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG (MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini 
duyurmasını istedi.

Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, UCLG (MEWA) 
Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de forum organizasyonuna 
katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu başladı
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum, “Sürdürülebilirliği 
şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama yapamayız.” dedi.

Oussidhoum, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısının ikinci oturumunda, insanlığın kendine özgü değerlerden uzaklaşmasının 
önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelere gitmek amacıyla canlarını ortaya koyup göç edenlerin kendi topraklarında yaşaması için yerel yöneticilerin 
yeni değerler oluşturması gerektiğini vurgulayan Oussidhoum, şehirlerin dışarıda tutulduğu küresel anlamdaki hiçbir planla-
manın sonuç vermeyeceğine inandığını söyledi.

“Önümüzdeki 20 yılda dünyada beşeri kalkınma ile ‘Ne tür bir dünyada yaşamak istiyoruz’ sorusu çok önemli olacak.” ifadesini 
kullanan Oussidhoum, şöyle devam etti:

“Yani nasıl bir manzara olacak? Birçok insan Afrika’dan Avrupa’ya kaçmaya, göç etmeye çalışıyor. Bu problemi tabii ki birçok 
ülke biliyor, Türkiye de bu problemle karşı karşıya. Göçmenler küçük botlara bindikleri zaman ölebileceklerini biliyor, yine de bu 
yolu deniyor, hatta bunun için para ödüyor. Haberlerde görüyoruz, her gün bu şekilde insanlar denizde boğuluyor. Bir filozofun 
sözünü söylemek istiyorum, ‘İnsanlık varoluş eksikliğinden değil değer eksikliğinden muzdarip.’ Dolayısıyla belediye başkanları, 
yerel yöneticiler bu anlamda önemli bir rol üstleniyor. Bu tür göçmenlere memleketlerinde başka bir değer sunulsaydı belki bu 
yolculuğa çıkmayacaklardı. Sürdürülebilirliği şehir yapısında uygulamamız lazım. Şehirler olmadan küresel anlamda planlama 
yapamayız.”

UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz ise dünyada demokrasi krizi yaşandığını belirtti.

Saiz, insanların birbirleriyle nasıl yaşaması gerektiği konusunun medeniyetler düzeyinde yeniden ele alınması, kentleşmenin 
sadece simge yapılarla ilgili olmadığının uluslararası kuruluşlara anlatılabilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
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“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de 
başladı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantının 
açılış konuşmasını UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafın-
dan Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden programda, aracı 
şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında oturumlar 
gerçekleştirildi. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, programın kapanış oturumunda konuşma yaptı.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafın-
dan Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden programda, aracı 
şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında oturumlar 
gerçekleştirildi.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” çeşitli konuların ele alındığı oturumlarla devam etti. 
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Toplantıda, UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum (Ortada) konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” çeşitli konuların ele alındığı oturumlarla devam etti. 
Oturum başkanlığını UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman (Solda)’ın yaptığı toplantıda, UCLG Aracı Şehirler Forumu 
Koordinatörü Firdaous Oussidhoum (Sol 2), UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz (Sağ 2) ve Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” çeşitli konuların ele alındığı oturumlarla devam etti. 
Toplantıda, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saiz konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çeşitli ülkelerden çok sayıda belediye başkanı 
ve yerel yetkili katıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşmacılara plaket ve çeşitli hediyeler 
takdim edildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar 
Bağlı konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda UCLG Başkanı Parks Tau konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda UCLG Başkanı Parks Tau konuşma yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından 
düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman yaptı.
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Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası, ‘ Aracı 
Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Fo-
rumu, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile Nevşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde yapılacak uluslararası foruma dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
200 ü aşkın belediye başkanı , yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılması bekleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı salonunda üst düzeyde bir katılımla gerçekleştir-
ilmesi beklenilen Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta 
Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu 21 Eylül’de UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın açılış 
konuşması ile başlayacak.

‘Üst Düzey Katılım Sağlanacak’
Teşkilata üye çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de çeşitli şehirlerinden 200 ‘ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat 
temsilcileri ve akademisyenin katılmasının beklendiği forumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Şafsavan Bele-
diye Başkanı ve UCLG Aracı Kentler Forumu Başkanı Mohamet Sefianı, UCLG Genel Sekreteri Yardımcısı Emilia Saız, 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SALGA ve 
UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ‘da konuşma yaparak, katılımcıları selamlayacaklar.

‘Belediye Başkanı Ünver Sunum Yapacak’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılmasının beklendiği Uluslararası, 
‘Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölge-
sel Forumu’nun açılış törenin ardından UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın moderatörlüğünde ‘Aracı Şehirler 
Tanıtım Oturumu’ yapılacak. Bu oturumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ‘Bir Aracı Şehir Modeli Olarak Nevşe-
hir’ isimli bir sunum yapacak. Aynı oturumda UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız ‘Aracı Şehirler ve GOLD-lV 
Raporu’ ve UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussıdhoum’da ‘Aracı Şehirler Kavramına Genel Bakış ‘ 
konularında sunum yapacaklar.

Nevşehir Uluslar Arası Foruma Ev Sahipliği Yapacak
21.09.2017 - 15:18
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NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenecek olan “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı Nevşehir’de 
gerçekleştirilecek.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ile Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile Nevşehir Bele-
diyesi ev sahipliğinde yapılacak uluslararası toplantıya, belediye başkanları, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler 
katılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 21-22 Eylül’de yapılacak programda, göç yönetimi, 
aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı, marka aracı şehirler konularında ayrı ayrı panel ve oturumlar düzenle-
necek.

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı
14 Eylül 2017 - 12:26
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.
Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu İçin Nevşehir’de, System.String[] Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 
UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA)’nın 21 - 22 Eylül tarihleri 
arasında Nevşehir’de düzenleye-
ceği Aracı Şehirler Bölgesel Fo-
rumu’nda Gebze’yi temsil edecek. 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, Nevşehir Bele-
diye Başkanı Hasan Ünver, UCLG 
Aracı Şehirler Forumu Başkanı 
Mohamed Sefıanı, UCLG Genel 
Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, 
UCLG MEWA Eşbaşkanı Mo-
hamed Saasıeh, UCLG Başkanı 
Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami 
Aktaş’ın da katılacağı Aracı Şehirl-
er Bölgesel Forumu toplantılarında 
bir sunum ve konuşma gerçekleşti-
recek olan Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker aynı zamanda 
UCLG-NEWA Bölge Teşkilatı’nda 
saymanlık görevini sürdürüyor.

Çeşitli sunum ve işbirliği pro-
tokollerinin gerçekleştirileceği 

UCLG MEWA Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda, küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejiler ele alınacak. - KOCAELİ

Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu İçin Nevşehir’de 
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Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu için Nevşehir’de

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 
UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak 
üzere Nevşehir’e gitti.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-ME-
WA)’nın 21 - 22 Eylül tarihleri arasında Nevşe-
hir’de düzenleyeceği Aracı Şehirler Bölgesel 
Forumu’nda Gebze’yi temsil edecek. UCLG-ME-
WA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir 
Belediye Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı 
Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, 
UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, 
UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, 
UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi 
İlhami Aktaş’ın da katılacağı Aracı Şehirler 
Bölgesel Forumu toplantılarında bir sunum 
ve konuşma gerçekleştirecek olan Gebze Bele-
diye Başkanı Adnan Köşker aynı zamanda 
UCLG-NEWA Bölge Teşkilatı’nda saymanlık 
görevini sürdürüyor.
Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin 
gerçekleştirileceği UCLG MEWA Aracı Şehirler 
Bölgesel Forumu’nda, küresel ve yerel platform-

larda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük 
stratejiler ele alınacak.

Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu için Nevşehir’de
20.9.2017 12:14:24
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Gebze Belediye Başkanı Köşker UCLG Forumunda Konuştu
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UCLG (MEWA) Aracı Şehirler 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Forumuna katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Köşker UCLG Forumunda Konuştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi konferans salonunda düzen-
lenen toplantıdan konuşan UCLG Saymanı ve Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki bugün 
burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şe-
hirler hem demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin 
gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke 
katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada 
metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim 
büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfus-
lu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı şehirle-
rde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir. Bugün verilen devlet 
teşvikleri, sanayilerin diğer şehirlere kaydırılması ve diğer şehirlerde 
adaletin ve dağılımın daha etkin olması ve eşitliğin sağlanması adına 

önemli. Bugün yapılan gelişmelerde Gebze’de bir ölçek. İstanbul ile Kocaeli arasında kalmış bir Gebze bugün aracı şehir 
pozisyonu taşıyor. Ve ciddi anlamda Türkiye ekonomisine yüzde 14 katkı veren bir örnektir. Dolayısıyla Türkiye’de dev-
letten beklentileri azalan küçük şehirlerin aracı şehir olmaya başladığı andan itibaren artık devletten beklentiler git gide 
azalmaya başlıyor. Kendi ekonomik özgürlüğünü, kendi kültürel gelişimini sağlar hale geliyor. Artık ülke ekonomisinden 
etkilenen, krizlerden etkilenen bir yapının dışına çıkmış oluyoruz. Depremlerden, krizlerden, sosyal patlamalardan, terör 
olaylarından etkilenmemiş oluyoruz. Bir büyük metropolde olan terör olayı metropol etkiler ama araş şehirlerdeki olan 
terör olaylarını uzaklaştırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

UCLG saymanı Adnan Köşker program sonrasında ise ev sahibi konumunda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver’e bir plaket takdim etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker program sonrasında yaptığı açıklamada, “Aracı şehirlerin ekonomik özgürlükleri-
nin tartışılacağı forum için güzel şehrimiz Nevşehir’deyiz” dedi.

Köşker, “Bugün burada aracı şehirler Ortadoğu temsilciliklerimiz ile birlikte Asya’dan gelen belediye başkanları ve 
katılımcılarla birlikte ara şehirleri platformunu tartışmış olacağız. Aracı şehirlerin şehirlere katkısı, gelişmekte olan 
metropollere katkısında ve diğer hem yerel hem uluslar arası çalışmalar arasında yüzde 30’a hitap eden bir kesimden 
oluşuyor. Dolayısıyla bu aracı şehirlerin kalkınmadaki stratejileri, çalışmaları ne olacak neler yapılması gerekiyor burada 
belediye başkanlarımız ve katılımcılar ile beraber istişare edilecek. Ciddi anlamda aracı şehirleri rahatlatmak ve belirle-
necek stratejiler ile ilgili yapacakları çalışmalarla bir şehrin kalkınması, gelişmesi ve Türkiye ekonomisine ne katkı sağlaya-
caklar, gelişimleri nasıl olacak bunlarla ilgili yapılacak bir programdayız” dedi.

Kaynak : İHA

Gebze Belediye Başkanı Köşker UCLG Forumunda Konuştu

Yaşam / 21 Eylül 2017 Perşembe 12:56
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UCLG-MEWA Heyeti, Ünver’i Ziyaret Etti
01.Şubat 2018
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Başkan Uyar: “Urla’nın markalaşma çalışmaları sürüyor” Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de Aracı Şehirler MEWA 
Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma çalışmalarını anlattı. Uyar, “2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada 
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda... 

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma çalışmalarını 
anlattı. Uyar, “2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda kentimizin 
değerleri de gözönünde bulundurularak Urla’nın markalaşma çalışmaları yapılmaktadır” dedi. Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) 
tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının “Marka Aracı Şehirler” konulu oturumunda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 
kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in moderatörlüğünü yaptığı 
oturumda, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. 
Hicran Hamza Çelikyay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı. 
Kentteki marka değerler Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak 
“Antik çağlara dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu 
tarihlerde oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz” dedi. Antik Kybele Teknesi, Karantina Adası, dünyanın ilk zeyt-
inyağı işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mermerli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti. Plajlar, doğal alanlar 
Urla’da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi rotalarıyla da doğa tutkunlarının 
Urla’yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, sanatçı, şair ve yazarın Urla’da yaşadığını da belirten Belediye Başkanı 
Sibel Uyar, “Neyzen Tevfik’ten Yorgo Seferis’e, Necati Cumalı’dan Tanju Okan’a birçok değerimiz kentimizin tarihinde yeri vardır. 
Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara 
aktarmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde olduğunu vurgularken şunları söyledi: “Başta 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesi, Ege Üniversite-
si Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte ilçemiz nitelikli bir göç almaktadır.“ Kırsal 
kalkınma İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem verdiklerini de 
Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu çalışmaların yararlı olduğunu 
kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı. Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin 
gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, “Mutfak kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğun-
laştık. Kent Konseyi, kooperatifler, dernekler, üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali 
bu kapsamda üreticimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar 
üretimimiz ise yüzde 42 arttı” dedi. Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kayd-
ederken, Bademler Köyü’nde yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü’nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine 
ekledi.

Başkan Uyar: “Urla’nın markalaşma çalışmaları sürüyor”

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:27 



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | NevşehirBasın |

http://www.acigolhaber.com/haber/17115/uclg-mewa-heyeti-baskan-unveri-ziyaret-etti.html

UCLG-MEWA Heyeti Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i Ziyaret Etti

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınma sürecinde Nevşehir’de 
gerçekleştirilen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların ele alınacağı Çalıştaya katılmak 
üzere gelen, UCLG-MEWA(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) 
heyeti,Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette

UCLG Aracı Şehirler Dünya Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum,

UNESCO Aracı Şehirler & Küresel Kentleşme Kürsüsü üyesi Borja Iglesias ve UCLG-MEWA Genel Koordi-
natörü Salim Korkmaz, 4 Şubat 2018 Pazar günü sona erecek çalıştaya ilişkin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver’e bilgiler aktardılar.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver daha sonra ziyaretin anısına, UCLG-MEWA heyetine çeşitli hediyeler 
takdim etti.

UCLG-MEWA Heyeti Başkan Ünver’i Ziyaret Etti
21.09.2017 - 14:52
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Çankaya Belediyesi, “Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesel Forumu”na katıldı Foruma Türkiye’nin yanı sıra 13 
ülkeden 200 civarında belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyen katıldı.

Uluslararası forumun Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde 
konuşan Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
Başkanı ve aynı zamanda Güney Afrika 
Belediyeler Birliği (SALGA) Başkanı 
Mpho Parks Tau, Nevşehir’de bulun-
maktan ve böyle bir foruma katılmaktan 
dolayı mutlu olduğunu belirtti. Aracı 
kentlerin yapısal anlamda daha güçlü 
olmaları adına dayanışma ve araların-
daki bilgi paylaşımını en üst noktalara 
ulaştırılması düşüncesi içerisinde old-

uğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde 
de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını 
söyledi.

Forumda diğer kentsel ve kırsal alanların kentsel tesis ve hizmetlerle bağlantı noktaları olan aracı kentlerin günümüzde 
dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sını barındırdığına, 2030 yılında ise bu oranın yüzde 50 civarında olacağının 
öngörüldüğüne dikkat çekildi. Bu kentlerin bölgesel ve küresel açıdan önemli aktörler olduğuna dikkat çekilen forumda, 
kentsel gelişme açısından önemi giderek artan yerel ve uluslararası göç olgusunun çözümü konusu da ele alındı.
Türkiye-Filistin kardeş şehirleri de buluştu

Forum kapsamında Türkiye ve Filistin belediyeleri de Nevşehir’in Avonos ilçesinde bir araya geldi. Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından organize edilen “Türkiye-Filistin kardeş Şehir Çalıştayı”nda Türkiye ve Filistin belediyeleri arasındaki 
kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.
Çalıştaya başkanlık yapan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, yaptığı açılış konuşmasında 
Filistin’den her belediyenin Türkiye’den bir belediye ile kardeş şehir ilişkisi kurmasını çok önemsediklerini, iki ülke arasın-
daki kardeş şehir ilişkisinin güçlendirilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği olarak gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını 
belirtti.
Çalıştayda Çankaya Belediyesinin Filistin belediyeleri ile ortak proje ve etkinliklerle güçlendirilmesi için hareket ettiği ifade 
edilerek, Ramallah Belediyesinin kent içerisinde kurmak istediği kamu kitaplığı oluşturma projesine Çankaya Belediyesi-
nin verdiği destek hatırlatıldı.
Nevşehir’de düzenlenen çalıştaya Filistin’in Ramallah kentiyle İyi Niyet Protokolü imzalayan Çankaya Belediyesinin yanı 
sıra İstanbul’dan Bağcılar, Bayrampaşa, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye Belediyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
Keçiören ve Sincan Belediyeleri, Konya Büyükşehir ve Selçuklu Belediyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Isparta Yalvaç 
Belediyesi temsilcileri katıldı. Filistin’den ise Dura Belediyesi, Gazze Cebaliye Belediyesi, Gazze Deir Abdullah Belediyesi, 
Halhul Belediyesi, Nablus Belediyesi, Nusierat Belediyesi, Refah Belediyesi temsilcileri katıldı.
ANKARA/İHA

Çankaya Belediyesi Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesel Forumu’na katıldı
11.10.2017 Çarşamba 12:33
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“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı

“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı - Çeşitli ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 
toplantı Nevşehir’de başladıNEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı.
Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda 
çok bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı ku-
rulmasına aracılık ettiğini bildirdi.
Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
“Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.” diye 
konuştu.
UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler 
için önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.
Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar 
ve uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, “Sosyal ve kültürel poli-
tikalar büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. 
Uluslararası düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız 
var.” dedi.
UCLG’nin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu 
belirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirler-
in katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük 
olsun kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve 
küresel ağları birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok 
önemli. UCLG belediye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel 
gündeme de etkide bulunabiliriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı uluslararası topluma iletmek için bu forum 
bir fırsattır.”
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain 
darbe girişimine Avrupa’nın gösterdiği tutumu eleştirerek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere 
referans olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.
Bağlı, “Bugün Avrupa’nın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve 
referans olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi 
birinde meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillen-
dirme konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupa’dan Asya pasifiğe doğru kayıyor. 
Bu süreçte medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de söz aldığı programın ilk oturumu, 
konuşmacılara plaketlerin takdim edildiği törenle sona erdi.

Başkan Köşker Aracı Şehirler Forumu için Nevşehir’de
20.9.2017 12:14:24
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen “Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya...
UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen “Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200’e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan “Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri 
başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu’nun açılışında konuşan UCLG (MEWA) Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını te-
brik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevin-
ci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA” nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler 
aktardı.

2030’lu yıllarda dünya nüfusunun yarısı aracı kentlerde yaşıyor olacak

Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG (MEWA) 
Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50’ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Dünyanın 2030’a gelindiğinde nüfusun yüzde 50’ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve 
küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme 
ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.”

“Şu şehre aşık olacaksınız”

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir’in 
“Düşmanının bile insan olduğunu unutma” düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli “nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir 
olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir’in tabiatın nakış nakış işlendiği , gönül insanlarının 
şehri olduğunu dile getiren Ünver, “Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşkları-
na kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır. Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. 
Nevşehir’de böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum” dedi.

“Tarihsel mirası gelecek kuşaklara bırakabilme çabasındayız”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadok-
ya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin 
yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli’nin “Düşmanının bile insan olduğunu unutma” 
düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine 
inandığını kaydetti.

Aracı şehirler hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini duyurmalı

UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı da böyle bir önemli forumun düzen-
lenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver’in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.

Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu Başladı
21.09.2017 14:18
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Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye 
ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler 
bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin 
yürütüldüğüne dikkat çekti.
Aracı şehirler metropol ve küçük şehirler arasında bir köprü
UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı 
kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması 
düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve 
sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar 
yaptıklarını söyledi.

Katliamların yaşandığı aracı şehirlerin seslerinin duyurulmasında da aracı olunmalı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyanın 7 kat yükseğine 
çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de yapılmış 
olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar” da yaşanan katliama ve insanlık dışı uygu-
lamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin yayımlanacak 
deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu:

“Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan insan-
larda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar’da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun sergilenmesinin 
gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Demokrasinin, ekonominin eşit dağılımında aracı şehirler önemli

UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti.

Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler hem 
demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke kat-
kısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim 
büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı 
şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir” diye konuştu.

Mazlum insanların aracı şehirlerinin sesleri de dünyada yankı bulmalı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş” da böyle bir forumun Nevşehir’de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ün-
ver’e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme çalışması 
yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara 
karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG (MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini 
duyurmasını istedi.

Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, UCLG (MEWA) 
Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de forum organizasyonuna 
katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu Başladı
21.09.2017 14:18
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“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” ToplantısıNevşehir’de çeşitli ülkelerden belediye 
başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı sona erdi Kaynak: “Aracı Şehirler Mewa Bölgesel 
Forumu” Toplantısı

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (MEWA) tarafından Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ve iki gün boyunca devam eden programda, aracı şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Forumun kapanış programında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, toplantıların, 
büyükşehirler ile kırsal kesim arasında bağ oluşturan aracı şehirlerin öneminin anlaşılabilmesi konusuna katkı 
sağlayacağına inandığını kaydetti.

Duman, “Buradaki fikir alışverişleri, 2018’deki aracı şehirler dünya forumuna giden süreçte önemli bir adım-
dır. Önümüzdeki aylarda da Avrupa ve Güney Amerika’da bölgesel forumlar gerçekleştireceğiz. Bu forum, aracı 
şehirler konusunda küresel bilgi birikimi oluşmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

Foruma ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise programın ardından gazetecilere yaptığı 
açıklamada, yapılan oturumlarda konuşulanların önümüzdeki süreçte kitaplaştırılacağını, amaçlarının aracı 
şehirlere dikkat çekmek olduğunu söyledi.Ünver, “Aracı şehirler dünyada sesini duyurmaya başladı. 

Buralarda ekonomi ve istihdam düzgün olduğunda insanların büyükşehirlerdeki plansız kentleşmeye yönelmey-
eceklerini kendi memleketlerinde iyi şartlarda yaşayabileceklerini ortaya koyduk. Buna, dünyanın dikkatini 
çekmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı 
22 Eylül 2017
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Çeşitli ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı Nevşehirde başladı

NEVŞEHİR (AA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu Nevşehirde başladı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLGMEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda çok 
bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı kurul-
masına aracılık ettiğini bildirdi.

Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir. diye 
konuştu.

UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler 
için önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar 
ve uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, Sosyal ve kültürel poli-
tikalar büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. 
Uluslararası düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız 
var. dedi.

UCLGnin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu 
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belirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:

Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirlerin 
katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük 
olsun kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve 
küresel ağları birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok 
önemli. UCLG belediye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel 
gündeme de etkide bulunabiliriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı uluslararası topluma iletmek için bu forum 
bir fırsattır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Türkiyede yaşanan 15 Temmuz hain 
darbe girişimine Avrupanın gösterdiği tutumu eleştirerek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere 
referans olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.

Bağlı, Bugün Avrupanın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve 
referans olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi 
birinde meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillen-
dirme konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupadan Asya pasifiğe doğru kayıyor. 
Bu süreçte medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır. şeklinde konuştu.

Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünverin de söz aldığı programın ilk oturumu, 
konuşmacılara plaketlerin takdim edildiği törenle sona erdi.
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı 
ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de 21-22 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirildi.
UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks  Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Millet-
vekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerin-
den 200’ ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler ve Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya ve Dış İlişkiler Müdürü Ayhan GÜRBÜZER katıldı.



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | Nevşehir  | Basın

http://www.fibhaber.com/nevsehir/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-nevsehir-de-basladi-h75197.html

“Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Nevşehir’de Başladı
21.09.2017

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(MEWA) tarafından düzenlenen “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in  Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek  
Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde UCLG Dünya 
Teşkilatı Başkanı Parks Tau ile Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile yapılan uluslar-
arası toplantıya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir 
Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mazhar Bağlı,dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 200 ü aşkın belediye başkanı 
, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde 21-22 Eylül’de iki gün sürecek olan programda, göç yönetimi, aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkın-
maya katkısı, marka aracı şehirler konularında ayrı ayrı panel ve oturumlar düzenlenecek.
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Aracı Şehirler Forumu’nun açılışını Başkan Köşker yaptı...
UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere 
Nevşehir’e giden Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, UCLG-MEWA Teşkilatının Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nun 
açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
ARACI ŞEHİRLERİN POTANSİYELİ
Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin yanı 
sıra küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı 
(orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük 
stratejilerin ele alınacağı ikin günlük platform to-
plantılarının açılışında bir selamlama konuşması ya-
pan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “MEWA 
bölgesinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
buraya gelen aracı şehir temsilcilerini ve konukları 
UCLG-MEWA Teşkilatı ve şahsım adına saygıyla 

selamlıyorum. Bölgesel ve ulusal topraklarında bir aracılık rolü oynayan şehir olarak tanımlanan Aracı Şehirl-
er; kendi sistemleri içerisinde siyasi, ekonomik, çevresel, kültürel ve insani güçler arasında bir diyalog aracılığı 
potansiyeline sahiptir. Aracı Şehirler dünya kentsel nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

KENTLERİ GÜÇLENDİRMEK
Özellikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamındaki kürsel gündemi, şehirlerimize taşımak ve yaşanan 
insani krizlerin çözümünde şehirlerin ve kent yönetimlerinin rolünü güçlendirmek zorundayız. Aracı şehirler 
UCLG MEWA Bölgesel Forumu’nu bunun için bir fırsat olarak görüyorum. Bugün ve yarın insanlık tarihinin 
en büyük medeniyet duraklarından biri olan Nevşehir’de yani Kapadokya’dayız. Ev sahipliği için Nevşehir Bele-
diyesi’ne ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki mevcut kentleşme trendi, aracı şehirlerin kendi 
gündemlerini oluşturmalarını da zaruri kılmaktadır.

ARACI ŞEHİRLER DEKLARASYONU
Bugün imzalayacağımız Aracı Şehirler Deklarasyonu, bu yöndeki küresel kararlılığa yerelden verdiğimiz güçlü 
destek ve bir katkı olacaktır” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’na Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, UCLG-ME-
WA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu 
Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed 
Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gebze 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak katılıyor.
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen “Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” başlığı ile 
Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya... Kaynak: Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu başladı

UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen “Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” başlığı ile 
Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı. 
Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200’e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı 
ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan “Aracı Şehirler: Sürdürüle-
bilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Foru-
mu’nun açılışında konuşan UCLG (MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun 
gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. 
Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni 
yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapıl-
masından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA” nın kuruluşu ve ortaya konulan 
çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Kaynak: Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu başladı

2030’lu yıllarda dünya nüfusunun yarısı aracı kentlerde yaşıyor olacak 
Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgu-
layan UCLG (MEWA) Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50’ler seviyesine ulaşmasının 
beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: 
“Dünyanın 2030’a gelindiğinde nüfusun yüzde 50’ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir 
bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele 
alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar 
var.” 
“Şu şehre aşık olacaksınız” 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri 
olan Nevşehir’in “Düşmanının bile insan olduğunu unutma” düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli “nin 
evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşe-
hir’in tabiatın nakış nakış işlendiği , gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver, “Bu şehri ziyaret eden 
herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyare-
tiniz ne ilk ne de son olacaktır. Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. Nevşehir’de böylesine 
önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum” dedi. 
“Tarihsel mirası gelecek kuşaklara bırakabilme çabasındayız” 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversite-
si olarak Kapadokya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde 
olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında 
vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi 
Hacıbektaş Veli’nin “Düşmanının bile insan olduğunu unutma” düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir 
arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti. 
Aracı şehirler hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini duyurmalı 
UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı da böyle bir önemli 
forumun düzenlenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver’in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve 
misafirliğe teşekkür ederek konuşmasına başladı. 
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Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıl-
larda yüzde 50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. 
Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası 
örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından 
beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti. 
Aracı şehirler metropol ve küçük şehirler arasında bir köprü 
UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu 
söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını 
en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler 
arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şe-
hirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
Katliamların yaşandığı aracı şehirlerin seslerinin duyurulmasında da aracı olunmalı 
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyanın 
7 kat yükseğine çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin 
merkezi Nevşehir’de yapılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. 
Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar” da yaşanan katliama ve 
insanlık dışı uygulamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan 
ülke temsilcilerinin yayımlanacak deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu: 
“Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirle-
rde yaşayan insanlarda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar’da yaşanan şiddete karşı 
dik bir duruşun sergilenmesinin gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. 
Demokrasinin, ekonominin eşit dağılımında aracı şehirler önemli 
UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temen-
ni etti. 
Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. 
Aracı şehirler hem demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit 
dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller 
üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 mily-
on nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara 
şehirlerdir” diye konuştu. 
Mazlum insanların aracı şehirlerinin sesleri de dünyada yankı bulmalı 
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş” da böyle bir forumun Nevşehir’de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver’e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda 
şehirleri imar etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya 
konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG (MEWA) gibi 
teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmasını istedi. 
Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, 
UCLG (MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver’de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti. 
Kaynak: İHA Kaynak: Nevşehir’de Aracı Şehirler Bölgesel Forumu başladı
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Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği ve UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı) tarafından ortaklaşa organize edilen “Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesel 
Forumu” Nevşehir’de yapıldı. Uluslararası foruma Çankaya Belediyesi de katıldı.

“Türkiye-Filistin kardeş Şehir Çalıştayı”nda da Türkiye ve Filistin Belediyeleri bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi, “Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesel Forumu”na katıldı. Foruma Türkiye’nin yanı 
sıra 13 ülkeden 200 civarında belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyen katıldı.

Uluslararası forumun Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde 
konuşan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve aynı zamanda Güney Afri-
ka Belediyeler Birliği (SALGA) Başkanı Mpho Parks Tau, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir  foruma katıl-
maktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma 
ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, 
metropol ve daha küçük şehirler  arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli 
bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını 
söyledi.

FORUMDA ULUSLARARASI GÖÇ EL ALINDI

Forumda diğer kentsel ve kırsal alanların kentsel tesis ve hizmetlerle bağlantı noktaları olan aracı kentlerin 
günümüzde dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sını barındırdığına, 2030 yılında ise bu oranın yüzde 50 civarın-
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da olacağının öngörüldüğüne dikkat çekildi. Bu kentlerin bölgesel ve küresel açıdan önemli aktörler olduğuna 
dikkat çekilen forumda, kentsel gelişme açısından önemi giderek artan yerel ve uluslararası göç olgusunun 
çözümü konusu da ele alındı.

TÜRKİYE-FİLİSTİN KARDEŞ ŞEHİRLERİ DE BULUŞTU

MEWA Forumu kapsamında Türkiye ve Filistin belediyeleri de Nevşehir’in Avonos ilçesinde bir araya geldi. Tür-
kiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen “Türkiye-Filistin kardeş Şehir Çalıştayı”nda Türkiye ve Filistin 
Belediyeleri arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için neler yapılabileceği 
tartışıldı.

Çalıştay’a başkanlık yapan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, yaptığı açılış 
konuşmasında, Filistin’den her belediyenin Türkiye’den bir belediye ile kardeş şehir ilişkisi kurmasını çok önem-
sediklerini, iki ülke arasındaki kardeş şehir ilişkisinin güçlendirilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği olarak 
gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını belirtti.

Çalıştay’da Çankaya Belediyesinin, Filistin belediyeleri ile ortak proje ve etkinliklerle güçlendirilmesi için hareket 
ettiği ifade edilerek, Ramallah Belediyesinin kent içerisinde kurmak istediği kamu kitaplığı oluşturma projesine 
Çankaya Belediyesinin verdiği destek hatırlatıldı.

Nevşehir’de düzenlenen Çalıştay’a, Filistin’in Ramallah kentiyle İyi Niyet Protokolü imzalayan Çankaya Belediye-
sinin yanı sıra  İstanbul’dan Bağcılar, Bayrampaşa, Pendik, Sancaktepe, Ümraniye Belediyeleri, Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi ile Keçiören ve Sincan Belediyeleri, Konya Büyükşehir ve Selçuklu Belediyeleri, Ordu Büyükşehir 
Belediyesi ve Isparta Yalvaç Belediyesi temsilcileri katıldı. Filistin’den ise Dura Belediyesi, Gazze Cebaliye Beledi-
yesi, Gazze Deir Abdullah Belediyesi, Halhul Belediyesi, Nablus Belediyesi, Nusierat Belediyesi, Refah Belediyesi 
temsilcileri katıldı.
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti. Aracı 
Şehirler Bölgesel Forumu toplantılarında bir sunum ve konuşma gerçekleştirecek olan Gebze Belediye Başkanı 

Adnan Köşker, aynı zamanda UCLG-NEWA Bölge 
Teşkilatı’nda saymanlık görevini sürdürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA 
birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti. Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker, Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA)’nın 21-22 eylül tarihleri arasında Nevşe-
hir’de düzenleyeceği Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda 
Gebze’yi temsil edecek. UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed 
Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, 
UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG 
Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da 
katılacağı Aracı Şehirler Bölgesel Forumu toplantılarında 
bir sunum ve konuşma gerçekleştirecek olan Gebze Bele-
diye Başkanı Adnan Köşker aynı zamanda UCLG-NEWA 
Bölge Teşkilatı’nda saymanlık görevini sürdürüyor. Çeşitli 

sunum ve işbirliği protokollerinin gerçekleştirileceği UCLG MEWA Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda, küresel 
ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin 
önemi ve geleceğe dönük stratejiler ele alınacak.
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın 21 - 22 Eylül tarihleri arasında Nevşehir’de düzenleyeceği Aracı Şehirler Bölgesel 
Forumu’nda Gebze’yi temsil edecek. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia 
Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın 
da katılacağı Aracı Şehirler Bölgesel Forumu toplantılarında bir sunum ve konuşma gerçekleştirecek olan Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker aynı zamanda UCLG-NEWA Bölge Teşkilatı’nda saymanlık görevini sürdürüyor.
Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin gerçekleştirileceği UCLG MEWA Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nda, 
küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilmesinde aracı (orta ölçekli) şe-
hirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejiler ele alınacak.
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Kent konseyleri yerel demokrasiyi geliştirirAracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu 
Nevşehir’de yapıldı.Kent konseyleri yerel demokrasiyi geliştirir

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200’e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı 
ile Nevşehir’de yapılan forumda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Necati Binici, Kent Konsey-
lerinin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bakımından ileri bir adım olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Binici, “Ancak Türkiye’de halen faaliyette bulunan kent konseylerimizin 
sayısı 330 civarındadır. Bu sayı il,ilçe kent konseylerini kapsamaktadır. Baktığımızda büyükşehir il ve ilçe to-
plamı 2397’dir. Dolayısıyla çıkartılan yasaya rağmen kurulmayan kent konseyleri oranı yüzde 75’lerdedir” dedi.
DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZUCLG (MEWA) tarafından düzenlenen ‘Aracı Şehirler: Sürdürülebilir 
Kalkınmanın Kilit Aktörleri’ başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Forumda Türkiye Kent Konseyleri Birliği adına 
konuşan başkan Necati Binici, “Daha güçlü yerel yönetim ve daha güçlü bir demokrasi için güçlü bir yönetişim 
paradigmasına karşılık gelmektedir. Bu yeni yönetişim anlayışının bütün yerel yönetimler tarafından önemsen-
mesi ve uygulanması gerekmektedir. Çünkü aksi halde modern bir yerel yönetimden etkin yurttaş katılımından 
ve nihayet kent ile kentli arasında en güçlü bağ olan hemşehri hukukundan söz edemeyiz. Yerel yöretimlerin 
varlığı demokrasi için vazgeçilmez olmakla birlikte yerel yönetimlerin tek başına yeterli olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Yerel demokrasinin gelişmesi, sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde harekete geçirilmesi, 
çoklu yönetişim modellerinin hayata geçirilmes,i hem yerel halkın bilinç düzeyi ve istekliliğine hem de demokra-
tik iletişim ve karar alma kanallarının açık olmasına bağlıdır. İşte bu noktada kent konseyleri hayati bir rol 
oynamaktadır. Kent konseyleri günümüzün yerel anlamda en önemli katlım ve iletişim kanalıdır. Kent konsey-
leri belirli kanallarda halkın bilinçlendirilmesi özellikle çevresel konulardaki farkındalığın yaratılması, genç ve 
kadınların yerel düzeyde örgütlenmesi bakımından birer araç rolü oynamaktadır” diye konuştu.KENT KONSEY-
LERİNİN SAYISI YETERLİ DEĞİLTürkiye’de halen faaliyette bulunan kent konseylerinin sayısının 330 civarın-
da olduğunu dile getiren Binici, “Bu sayı il,ilçe kent konseylerini kapsamaktadır. Baktığımızda büyükşehir il ve 
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ilçe toplamı 2397’dir. Dolayısıyla çıkartılan yasaya rağmen kurulmayan kent konseyleri oranı yüzde 75’lerdedir. 
Bu da şunu gösteriyorki, yerel yöneticilerimizin kent konseylerini kurmaları gerekmektedir. Ayrıca halen faali-
yette bulunan kent konseylerimizin gerek bütçeleme, gerekse fiziki şartlarının yetersizliği yapılacak çalışmalar 
üzerindeki en büyük engeldir. Tüm bunların yanısıra halen faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarımızın 
da bu konuya duyarlılığı tartışılmalıdır. Bu sorunların halledilmesi kent konseylerimizin bir an önce kurulması 
gerçek anlamda demokrasinin işleyişine yerelden çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunların öneminin farkında 
olan biz Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak,kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde 
sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması, hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla kentlerin potansiyelini harekete 
geçirmek, ülkemizin tüm bölgelerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşu-
na öncülük etmek amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir” dedi.KİLİT AKTÖRLERİ’Tür-
kiye Kent Konseyleri Birliği olarak, kentlerimizin ve kent konseylerinin sorunlarını tartışıyor ve hep birlikte 
çözümler üzerinde düşünüyoruz’ diyen Binici şöyle konuştu:”Aynı zamanda bugün burada gerçekleştirdiğimiz 
gibi bütün kentlerimizi etkileyen ortak sorunlar çerçevesinde ulusal toplantılar gerçekleştiriyor yayın ve rapor-
lar hazırlıyoruz. Aracı şehirlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel farkındalığın artırılması yönünde 
gerçekleştirilecek çalışmalardada kent konseyleri önemli bir rol üstlenmektedir. Gerek Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği, gerekse Kent Konseylerinin Kalkınma Hedeflerinin 11. maddesiyle örtüşmektedir. Kent Konseleri ken-
tin çevre ve kalkınma önceliklerinin ve hedeflerinin saptanmasına ilişkin ortak bir vizyonun belirlenmesinde 
yönetişimci bir yaklaşım sergileyen yapılardır. Bu vizyonun gerçekleşirilmesinde ilgili hedeflerin ve stratejilerin 
belirlenmesinde yürütülmesinde ve sonuçta yerel kalkınmada önemli bir rol üstlenmektedir. Kent konseyleri bu 
işlevini meclisleri ve çalışma grupları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
11.maddesi olan sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları şehirlerin ve insan yaşam yerlerinin güvenli dayanıklı 
sürdürülebilir kılınmasını istemektedir. İşte bu noktada aracı şehirler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kilit 
aktörleridir.”Meral KINACILARKent konseyleri yerel demokrasiyi geliştirir
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UCLG(MEWA)’nın Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu çalışmalarını tamamladı. 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı,...

UCLG(MEWA)’nın Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu çalışmalarını tamamladı.
13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiren ve 
UCLG’nin Dünya Forumu öncesinde en önemli forumlarından biri olarak da değerlendirilen Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu’nda ,aracı şehirlerin sürdürülebilir kalkınma yönünde ortaya koyabileceği çalışmalara ilişkin oldukça 
önemli verilere ulaşıldı.
ARACI ŞEHİRLERİN DÜNYA GENELİNDE TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda düzenlenen forumun 
kapanışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde UCLG 
(MEWA) tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı 
Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun oldukça yararlı geçtiğini belirtti.
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Dünya genelinde oldukça fazla oranda bir nüfus yapısına sahip olan aracı şehirlerin büyükşehirlere yönelişte 
ilk durak olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Ünver, aracı kentlerde yaşam düzeyinin sosyal ve ekonomik 
açıdan rahatlatılabilir hale getirilmesiyle de şehirden metropollere bilinçsiz göçünde engellenebileceğinin de 
bilimsel kriterlerle bu forumda ortaya konulduğunu kaydetti. Ünver daha sonra şöyle konuştu. : “ Aracı şehirler 
artık tüm dünyada bu tür forumlar ile seslerini duyurmaya başladılar. Tüm dünya belediyeler içerisinde aslında  
çok yüksek nüfus oranına sahip. Köyden, kasabadan şehirlere yönelişin, büyük şehirlere gidişteki ilk durağı aracı 
şehirler. Buralarda ekonominin, istihdamın düzgün olduğunda insanların büyük şehirlere plansız kentleşmeye 
hücum etmeyeceklerini, kendi memleketlerinde daha iyi şartlarda  ve daha iyi imkanlar içinde yaşayabilecekleri 
ortaya koyduk. Aracı kentler konusunda bu yıl Fas’da düzenlenen forumun ardından bu  forum ikinci oldu, bun-
dan sonra da devam edecek. Buna dünyanın dikkatini çekmeye çalıştık. Yayımladığımız ortak deklarasyonda da  
bunu zaten  ortaya koymaya çalıştık.  Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bir kitapçık halinde dünyada ilgili hangi 
kademe varsa bunlar gönderilecek. Hem UCLG hem Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi olarak bu 
foruma etkin bir güç kazandırmaya gayret gösterdik. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman’da iki gün boyunca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Nevşehir 
Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti. Duman, 13 dünya ülkesinden çok sayıda belediye başkanı ve aka-
demisyenlerin foruma büyük katkılar sağladığını dile getirerek, bu organizasyondaki çalışmalarından dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

Ünver ,forumda sunum yapan belediye başkanları ve akademisyenlere sunumları sonrasında çeşitli hediyelerde 
takdim etti.
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Odienne Belediyesi İle Dayanışma Protokolü İmzaladık

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(UCLG-MEWA) tarafından 21-
22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir’de Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu gerçekleştirildi. Aracı Şehirler 
MEWA Bölgesel Forumu’nda Lüleburgaz Belediyesi ile Fildişi Sahili Odienne Belediyesi arasında dayanışma 
protokolü imzalandı.

Bölgedeki aracı şehirlerin, küresel gündeme uygun olarak kendi kentsel gündemlerini belirlemelerine olanak 
sağlayan Forum’da aynı zamanda, aracı şehirlerin kendi aralarında işbirliği sağladıkları “Dayanışma Protokolleri” 
imzalandı. Bahse konu protokoller, belediyeler arasında iyi niyet beyanı mahiyetinde olup devam eden süreçte 
Kardeş Şehir Protokolü imzalamak isteyen belediyelerin birbirleri ile daha yakın iletişim kurmalarını kolay-
laştırıcı işlev görecek.

Protokolleri imzalayan yerel yönetimler özellikle Forum’da imzalanan Aracı Şehirler Deklerasyonu’nun uygulan-
ması noktasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlama, ortak projeler üretme ve karşılıklı deneyim paylaşma 
imkanına sahip olacak.
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Nevşehir Belediyesi’nden Yarım Asırlık Çiftlere, Madalya Ve Teşekkür Plaketi

22 Eylül 2017 19:27

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) NEVŞEHİR’de evliliklerinin 50 yılı geçiren çiftlere, Nevşehir Bele-
diyesi’nin madalya ve teşekkür belgeleri uygulanan ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesi kapsamında düzenlenen bir 
törenle takdim edildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe , Nevşehir’de Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde başlayan ve UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda 
davetli topluluğu da katıldı. Türk Milletinin en köklü dinamik gücü olan aile müessesinin taşıdığı önemi geniş 
kitlelere ulaştırmak ve bu alanda başarılı çiftleri kamuoyuna tanıtarak, evlilik kurumunun daha sağlıklı temeller 
üzerinde oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla Belediye’nin hazırladığı ?Aile Olmak Zor Değil’ projesi Kapa-
dokya Kültür ve Sanat Merkezi?nde tanıtıldı. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlere ilişkin olarak Nevşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa film gösterimi ilgiyle izlendi. Nevşehir Valisi 
İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG) 
Başkanı Park Tau,UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG Genel Sekreteri ve Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker’in yanı sıra, UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda 
belediye başkanı,yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenin de katıldığı programın açılışında Belediye Başkanı 
Hasan Ünver, katılımcılara hitap etti. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerin daha nice yıllar mutlu ve sağlıklı 
bir şekilde hayat sürmeleri temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ünver, oldukça önemsediği ve duygulu ve 
heyecan yaşadığı en önemli çalışmalarından biri olarak gördüğü bu projenin bundan sonraki dönemlerde de 
devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerden yeni nesilin ibret alması 
gerektiğini vurgulayan Ünver, Hayatlarıyla sevgi,saygı,sabır,acıya katlanmak,yokluğu paylaşabilmenin erdemlil-
iğini göstererek örnek olan bu çiftlerimizin önünde ceketimi ilikliyor, saygılarımla ellerinden öpüyorum. dedi. 
Etkinlikte daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 
ile eşi Ayşe Ünver, UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman 16 çifte madalya ve teşekkür belgelerini takdim etti. 
Bu arada salonda bulunan davetli bazı belediye başkanları teşekkür plaketini çiftlere takdim ederken, onlarda 
da hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile Olmak Zor Değil isimli etkinlikte daha sonra Nevşehir Belediyesi Halk oyunları 
ekipleri Nevşehir yöresine ait halk oyunları gösterisi sundular. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği 
Topluluğu şef Mehmet İzci yönetiminde Türkiye’nin değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | Nevşehir  | Basın

https://www.msn.com/es-xl/noticias/watch/arac%C4%B1-%C5%9Fehirler-mewa-b%C3%B6lgesel-forumu-to-
plant%C4%B1s%C4%B1/vp-AAslTQW

Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı
02:17 22/09/2017

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi. Nevşehir Belediyesi-
nin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün boyun-
ca devam eden programda, aracı şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.Forumun kapanış programında konuşan UCLG-ME-
WA Genel Sekreteri Mehmet Duman, toplantıların, büyükşehirler ile kırsal kesim arasında bağ oluşturan aracı 
şehirlerin öneminin anlaşılabilmesi konusuna katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.Duman, “Buradaki fikir 
alışverişleri, 2018’deki aracı şehirler dünya forumuna giden süreçte önemli bir adımdır. Önümüzdeki aylarda da 
Avrupa ve Güney Amerika’da bölgesel forumlar gerçekleştireceğiz. Haberhttp://haberler.com/araci-sehirler-me-
wa-bolgesel-forumu-toplantisi-10056330-haberi/
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzen-
lenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de 
başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzen-
lenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de 

başladı.
Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda çok 
bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı kurulması-
na aracılık ettiğini bildirdi.
Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, “Aracı 
şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirlerden ayrı bir 
konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da yüzde 50’ye ulaşa-
cak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.” diye konuştu.
UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler için 
önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.
Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar ve 
uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, “Sosyal ve kültürel politikalar 
büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. Uluslararası 
düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız var.” dedi.
UCLG’nin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu be-
lirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirlerin 
katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük olsun 
kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve küresel ağları 
birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok önemli. UCLG beledi-
ye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel gündeme de etkide bulunabil-
iriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı uluslararası topluma iletmek için bu forum bir fırsattır.”
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe 
girişimine Avrupa’nın gösterdiği tutumu eleştirerek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere referans 
olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.
Bağlı, “Bugün Avrupa’nın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve re-
ferans olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi 
birinde meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillendirme 
konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupa’dan Asya pasifiğe doğru kayıyor. Bu süreçte 
medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.
Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de söz aldığı programın ilk oturumu, 
konuşmacılara plaketlerin takdim edildiği törenle sona erdi.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 

tarafından Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ve iki gün boyunca devam eden programda, aracı şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Forumun kapanış programında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, toplantıların, 
büyükşehirler ile kırsal kesim arasında bağ oluşturan aracı şehirlerin öneminin anlaşılabilmesi konusuna katkı 
sağlayacağına inandığını kaydetti.

Duman, “Buradaki fikir alışverişleri, 2018’deki aracı şehirler dünya forumuna giden süreçte önemli bir adım-
dır. Önümüzdeki aylarda da Avrupa ve Güney Amerika’da bölgesel forumlar gerçekleştireceğiz. Bu forum, aracı 
şehirler konusunda küresel bilgi birikimi oluşmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.
Foruma ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise programın ardından gazetecilere yaptığı 
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açıklamada, yapılan oturumlarda konuşulanların önümüzdeki süreçte kitaplaştırılacağını, amaçlarının aracı 
şehirlere dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Ünver, “Aracı şehirler dünyada sesini duyurmaya başladı. Buralarda ekonomi ve istihdam düzgün olduğunda 
insanların büyükşehirlerdeki plansız kentleşmeye yönelmeyeceklerini kendi memleketlerinde iyi şartlarda yaşay-
abileceklerini ortaya koyduk. Buna, dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
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“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı
14 Eylül 2017 Perşembe 12:24

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenecek olan “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı 
Nevşehir’de gerçekleştirilecek. UCLG...

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenecek olan “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı 
Nevşehir’de gerçekleştirilecek.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ile Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak uluslararası toplantıya, belediye başkanları, yerel teşkilat temsilcile-
ri ve akademisyenler katılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 21-22 Eylül’de yapılacak programda, göç 
yönetimi, aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı, marka aracı şehirler konularında ayrı ayrı panel ve 
oturumlar düzenlenecek.
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‘Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Nevşehir’ çalıştayı başladı
21 Eylül 2017 Perşembe 16:20

UCLG-MEWA(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) çatısı altında 
oluşturulan Aracı Kentler Forumu, aracı kentlerde sürdürülebilir kalkınma sürecinde Nevşehir´deki gerçekleştir-
ilen çalışmalar ve 2030 a kadar olan dönemde yapılması gerekli çalışmalara ilişkin olarak Nevşehir Belediye-
si´nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen  çalıştayın açılışında 
konuşan Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, UCLG-MEWA´nın sürdürülebilir kalkınma süre-
cinde belirlenen sosyal, kültürel, şehircilik, çevre, ekonomik gibi 17 küresel hedefe yönelik olarak Nevşehir 
Belediyesi başta olmak üzere şehir genelinde yürütülen çalışmaların ele alınmasının yanı sıra, 2030 yılına kadar 
nelerin nasıl şekillendirilebileceği yönünde konunun uzmanlarının düşünce ve görüşlerinin de alınmasının 
planlandığı çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu. Kaya, çalıştayda Nevşehir Belediyesi´nin yanı sıra, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de bulunacağını belirtti. UCLG 
Aracı Şehirler Dünya Forumu Koordinatörü  Firdaous Oussidhoum´ da,  çalıştayın açılışında yaptığı konuşma-
da, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Nevşehir´de gerçekleştirilen forum ile, aracı bir şehir olan Nevşehir´de ,hede-
flere uygun dinamik bir şehir profilinin ortaya konulduğunu ifade etti.   UCLG-MEWA Genel Koordinatörü. 
Salim Korkmaz´´ da.UCLG-MEWA teşkilatına yönelik bilgiler aktardı. Korkmaz, Proje ve uygulamaları ile bu 
teşkilatta önemli bir aracı şehir olarak gördükleri Nevşehir´de bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmaların yapıl-
ması gerektiğini  düzenlenen çalıştayda ele alacaklarını kaydetti  4 Şubat 2018 Pazar günü sona erecek Nevşe-
hir´de Sürdürülebilir Kalkınma sürecinde yerel yönetimler konulu çalıştay, öncelikli alanlara göre sınıflandırma,  
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bağdaştırılacak. Buna göre yapılacak değerlendirme ve haritalandırma 
çalışması ile somut ve bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi planlanıyor. Sürecin son aşamasında da,   Nevşe-
hir´de kısa, orta ve uzun vadede önceliklere göre projeler ve etkileri gözden geçirilecek ve atılacak adımlar için 
rehber dökümanın hazırlanması hedefleniyor.
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UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir´de Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
Forumu düzenlendi. Foruma katılan Fil Dişi Sahili Belediyesi ile Acıgöl Belediyesi arasında Ekonomik ve Sosyal 
konuları içeren İş birliği protokolü yapıldı.

UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir´de Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
Forumu düzenlendi. Foruma katılan Fil Dişi Sahili Belediyesi ile Acıgöl Belediyesi arasında Ekonomik ve Sosyal 
konuları içeren İş birliği protokolü yapıldı. Protokole Acıgöl belediyesi adına Başkan Ercan Ertaş imza attı.
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UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler 
Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir´de çalışmalarına başladı.

Türkiye´nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi´nde başlayan Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun açılışında konuşan UCL-
G(MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından 
dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver´e teşekkür ederek konuşmasına başladı. Çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel 
ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile 
getiren Duman, UCLG-MEWA´nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. 2030´lı 
Yıllarda Dünya Nüfusunun Yarısı Aracı Kentlerde Yaşıyor Olacak Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün 
aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG(MEWA) Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın 
yüzde 50 ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu. “Dünyanın 2030 ‘a gelindiğinde nüfusun 
yüzde 50 ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit 
rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların 
etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.” Şu Şehre Aşık Olacaksınız Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 
tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir´in “Düşmanının bile insan olduğunu 
unutma” düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli‘nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi 
ile Allah´ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir´in tabiatın nakış nakış işlendiği, gönül insanlarının şehri olduğunu dile ge-
tiren Ünver “Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir 
şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır. Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. Nevşehir´de 
böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum” dedi. Tarihsel Mirası Gelecek Kuşaklara Bırakabilme Çabasındayız Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı´da, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadokya bölgesindeki tarihsel mirası 
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gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve 
sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver´in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli´nin ‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma´ düşünce-
si etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine 
inandığını kaydetti. Aracı Şehirler Hükümetler Ve Uluslararası Örgütler Bağlamında Seslerini Duyurmalı UCLG Aracı 
Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı´da böyle bir önemli forumun düzenlenmesinde 
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver´in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek konuşması-
na başladı. Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı 
yıllarda yüzde 50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, 
aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde 
UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti. Aracı Şehirler Metrepol Ve Küçük 
Şehirler Arasında Bir Köprü UCLG Başkanı Parks Tau´da, Nevşehir´de bulunmaktan ve böyle bir  foruma katılmaktan 
dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi 
paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirl-
er arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin 
sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.  Katliamların Yaşandığı Aracı Şehirlerin 
Seslerinin Duyurulmasında Da Aracı Olunmalı AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider´de uluslararası bir 
öneme sahip böyle bir forumun, Dünya´nın 7 kat yükseğine çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma 
özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir´de yapılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Gizligider, 
düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar´da yaşanan katliama ve insanlık dışı uygulama-
ların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin yayımlanacak 
deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu. “Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst 
düzeyde çözüme kavuşturulmalı ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan insanlarda önemli. İnsani değerleri ortak 
bir değer olarak ele alıp, Myanmar´da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun sergilenmesinin gerektiğine inanıyorum“ diye 
konuştu. Demokrasinin, Ekonominin Eşit Dağılımında Aracı Şehirler Önemli UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker´de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti. Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki 
bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler hem demokrasinin gelişmesi anlamında 
hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması an-
lamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim büyükşehirlerin 
oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı şehirlerde 
kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir” diye konuştu. Mazlum İnsanların Aracı Şehirlerinin Sesleri de Dünyada Yankı 
Bulmalı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş´ da böyle bir forumun Nevşehir´de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver´e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar 
etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık 
dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG (MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya 
mazlumların sesini duyurmasını istedi. Vali Aktaş, daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşe-
hir Belediye Başkanı Hasan Ünver´e, UCLG (MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir 
Belediye Başkanı Hasan Ünver´de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti. Forumun 
ilk günü ‘Aracı şehirlerde Göç Yönetimi ve “Aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı” başlıkları altında tematik 
oturumlar düzenleniyor. Uluslararası forumun yarın ki bölümünde de Marka Aracı Şehirler, Aracı Şehirlerde SKH (nin 
yerelleştirilmesi konu başlıklarında oturumlar yapılacak. Çeşitli üniversitelerden de akademisyenlerin katıldığı uluslar arası 
forum yarın yayımlanacak deklarasyon sonrası sona erecek. Mehmet Karaca
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Doğu Asya ve Batı Asya bölge teşkilatı heyetinden Vali Aktaş´a ziyaret
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Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Heyeti´nden (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ve be-
raberinde Genel Koordinatör Salim Korkmaz, Halkla İlişkiler Koordinatörü Tolga Öztürk, Lübnanlı Eş Başkan 
Muhammed Saadiye, Poreje Koordinatörü ve Tercüman Radda Al Sabbah, Kurumun Saymanı Gebze Belediye 

Başkanı Adnan Köşker´ den oluşan heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş´ı makamında ziyaret etti.
Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Heyeti´nden (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ve be-
raberinde Genel Koordinatör Salim Korkmaz, Halkla İlişkiler Koordinatörü Tolga Öztürk, Lübnanlı Eş Başkan 
Muhammed Saadiye, Poreje Koordinatörü ve Tercüman Radda Al Sabbah, Kurumun Saymanı Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker´ den oluşan heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş´ı makamında ziyaret etti. Birleşmiş Mil-
letler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Heyeti (UCLG-MEWA) tarafından düzenlenen 
Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) bölgesel Formu için ilimize gelen heyet, Vali Aktaş´a yapılacak 
olan formla ilgili bilgiler verdi. Vali İlhami Aktaş, UCLG MAEWA Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı heye-
ti´ ni Nevşehir´de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali 
Aktaş´a teşekkürlerini ileten heyet, duyduğu memnuniyeti aktardı. Konuşmaların ardından Vali Aktaş, Doğu 
Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı´na günün anısı olarak Kapadokya Bölgesine ait el sanatlarından olan seramik 
tabak takdim etti.   Doğu Asya ve Batı Asya Bölge Teşkilatı heyeti ise Vali Aktaş´a Plaket sundu.
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Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver´in Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek 
Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir´de düzenlenecek. 

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver´in  Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek  
Uluslararası, ‘  Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu,  21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir´de düzenlenecek. UCLG 
Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile Nevşehir 
Belediyesi´nin ev sahipliğinde yapılacak uluslararası foruma dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye´nin 
çeşitli şehirlerinden 200 ü aşkın belediye başkanı , yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılması bekleni-
yor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı salonunda üst düzeyde bir 
katılımla gerçekleştirilmesi beklenilen  Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” 
konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu 21 Eylül´de UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman´ın açılış konuşması ile başlayacak. Üst düzey katılım sağlanacak Teşkilata üye çeşitli 
ülkelerin yanı sıra Türkiye´nin de çeşitli şehirlerinden 200 ‘ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve 
akademisyenin  katılmasının beklendiği  forumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,  Şafsavan Belediye 
Başkanı ve UCLG Aracı Kentler Forumu Başkanı Mohamet  Sefianı, UCLG Genel Sekreteri Yardımcısı Emilia 
Saız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Fatma 
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Şahin, SALGA ve UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ‘da konuşma yaparak, katılımcıları 
selamlayacaklar. Ünver, forumda sunum yapacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan´ın da katılmasının beklendiği Uluslararası,  ‘Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit 
Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel  Forumu´nun açılış törenin ardından 
UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman´ın moderatörlüğünde ‘Aracı Şehirler Tanıtım Oturumu´ yapılacak. Bu 
oturumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ‘Bir Aracı Şehir Modeli Olarak Nevşehir´ isimli bir sunum 
yapacak. Aynı oturumda UCLG Genel Sekreter Yardımcısı    Emilia Saız ‘Aracı Şehirler ve GOLD-lV Raporu´ ve 
UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü  Firdaous  Oussıdhoum´da ‘Aracı Şehirler Kavramına Genel Bakış ‘ 
konularında sunum yapacaklar. 2 gün süre ile devam edecek Uluslararası, ‘  Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkın-
manın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu´nda ,  Aracı 
Şehirlerde Göç Yönetimi, Aracı Şehirlerin Ulusal  Düzeyde Kalkınmaya Katkısı, Marka Aracı Şehirler, Aracı 
Şehirlerde SKH´lların Yerelleştirilmesi” konularında panel ve oturumlar da düzenlenecek. Uluslararası, ‘  Aracı 
Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) 
Bölgesel Forumu,  22 Eylül 2017 Cuma günü   kapanış konuşmalarının ardından yayımlanacak ortak deklara-
syonun yayımlanmasıyla sona erecek.
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UCLG-MEWA Bölgesel Forumu 21-22 Eylül´de Nevşehir´de düzenlenecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver´in Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Teşkilatı (UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek 
Uluslararası, “Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu Aracı Şehirler Orta Doğu ve 
Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir´de düzenlenecek. UCLG 
Dünya Teşkilatı Başkanı ParksTau ve Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile Nevşehir 
Belediyesi´nin ev sahipliğinde yapılacak uluslararası foruma dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra, Türkiye´nin 
çeşitli şehirlerinden 200 ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılması bekleniy-
or. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı salonunda üst düzeyde bir katılım-
la gerçekleştirilmesi beklenilen  Uluslararası, ‘ Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu 
‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu 21 Eylül´de UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
Mehmet Duman´ın açılış konuşması ile başlayacak. Üst Düzey Katılım Sağlanacak Teşkilata üye çeşitli ülkelerin 
yanı sıra Türkiye´nin de çeşitli şehirlerinden 200 ‘ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademi-
syenin katılmasının beklendiği forumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,  Şafsavan Belediye Başkanı ve 
UCLG Aracı Kentler Forumu Başkanı MohametSefianı, UCLG Genel Sekreteri Yardımcısı EmiliaSaız, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SALGA 
ve UCLG Başkanı ParksTau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ‘da konuşma yaparak, katılımcıları selamlayacaklar. 
Belediye Başkanı Ünver, Forumda Sunum Yapacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan´ın da katılmasının beklendiği Uluslararası,  ‘Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit 
Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu´nun açılış törenin ardından 
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UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman´ın moderatörlüğünde ‘Aracı Şehirler Tanıtım Oturumu´ yapılacak. Bu 
oturumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ‘Bir Aracı Şehir Modeli Olarak Nevşehir´ isimli bir sunum 
yapacak. Aynı oturumda UCLG Genel Sekreter Yardımcısı EmiliaSaız ‘Aracı Şehirler ve GOLD-lV Raporu´ ve 
UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü FirdaousOussıdhoum´da ‘Aracı Şehirler Kavramına Genel Bakış ‘ 
konularında sunum yapacaklar. 2 gün süre ile devam edecek Uluslararası, ‘  Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkın-
manın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu´nda, Aracı 
Şehirlerde Göç Yönetimi, Aracı Şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı, Marka Aracı Şehirler, Aracı 
Şehirlerde SKH´lların Yerelleştirilmesi” konularında panel ve oturumlar da düzenlenecek. Uluslararası, ‘  Aracı 
Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri” konulu ‘Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) 
Bölgesel Forumu, 22 Eylül 2017 Cuma günü kapanış konuşmalarının ardından yayımlanacak ortak deklara-
syonun yayımlanmasıyla sona erecek.
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Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki uluslararası forum sona erdi

22 Eylül 2017 Cuma 17:11

UCLG(MEWA)´nın Nevşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 

forumu çalışmalarını tamamladı.
UCLG(MEWA)´nın Nevşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde düzenlediği tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel 
forumu çalışmalarını tamamladı. 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcileri ve akade-
misyenleri bir araya getiren ve UCLG´nin Dünya Forumu öncesinde en önemli forumlarından biri olarak da 
değerlendirilen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu 
ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu´nda ,aracı şehirlerin sürdürülebilir kalkınma yönünde ortaya koyabi-
leceği çalışmalara ilişkin oldukça önemli verilere ulaşıldı. Aracı şehirlerin dünya genelinde taşıdığı öneme dikkat 
çektik Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda düzenlenen forumun 
kapanışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde UCLG 
(MEWA) tarafından düzenlenen  Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı 
Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun oldukça yararlı geçtiğini belirtti. Dünya genelinde 
oldukça fazla oranda bir nüfus yapısına sahip olan aracı şehirlerin büyükşehirlere yönelişte ilk durak olduğuna 
vurgu yapan Belediye Başkanı Ünver, aracı kentlerde yaşam düzeyinin sosyal ve ekonomik açıdan rahatlatılabil-
ir hale getirilmesiyle de şehirden metropollere bilinçsiz göçünde engellenebileceğinin de bilimsel kriterlerle bu 
forumda ortaya konulduğunu kaydetti. Ünver daha sonra şöyle konuştu. : “ Aracı şehirler artık tüm dünyada 
bu tür forumlar ile seslerini duyurmaya başladılar. Tüm dünya belediyeler içerisinde aslında  çok yüksek nüfus 
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Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki uluslararası forum sona erdi

22 Eylül 2017 Cuma 17:11

oranına sahip. Köyden, kasabadan şehirlere yönelişin, büyük şehirlere gidişteki ilk durağı aracı şehirler. Buralar-
da ekonominin, istihdamın düzgün olduğunda insanların büyük şehirlere plansız kentleşmeye hücum etmeye-
ceklerini, kendi memleketlerinde daha iyi şartlarda  ve daha iyi imkanlar içinde yaşayabilecekleri ortaya koyduk. 
Aracı kentler konusunda bu yıl Fas´da düzenlenen forumun ardından bu  forum ikinci oldu, bundan sonra da 
devam edecek. Buna dünyanın dikkatini çekmeye çalıştık. Yayımladığımız ortak deklarasyonda da  bunu zat-
en  ortaya koymaya çalıştık.  Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bir kitapçık halinde dünyada ilgili hangi kademe 
varsa bunlar gönderilecek. Hem UCLG hem Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi olarak bu foruma 
etkin bir güç kazandırmaya gayret gösterdik. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. UCLG 
Genel Sekreteri Mehmet Duman´da iki gün boyunca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Nevşehir Belediye 
Başkanı Hasan Ünver´e teşekkür etti. Duman, 13 dünya ülkesinden çok sayıda belediye başkanı ve akademi-
syenlerin foruma büyük katkılar sağladığını dile getirerek, bu organizasyondaki çalışmalarından dolayı tüm 
katılımcılara teşekkür etti.   Ünver ,forumda sunum yapan belediye başkanları ve akademisyenlere sunumları 
sonrasında çeşitli hediyelerde takdim etti. 
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Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. 

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda 
çok bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı 
kurulmasına aracılık ettiğini bildirdi.

Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
“Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir. Haber

http://haberler.com/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-toplantisi-10052034-haberi/
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Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından Nevşehir’de düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” sona erdi. 

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ve iki gün boyunca devam eden programda, aracı şehirlerde göç yönetimi, marka aracı şehirler, aracı şehirlerde 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Forumun kapanış programında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, toplantıların, 
büyükşehirler ile kırsal kesim arasında bağ oluşturan aracı şehirlerin öneminin anlaşılabilmesi konusuna katkı 
sağlayacağına inandığını kaydetti.

Duman, “Buradaki fikir alışverişleri, 2018’deki aracı şehirler dünya forumuna giden süreçte önemli bir adımdır. 
Önümüzdeki aylarda da Avrupa ve Güney Amerika’da bölgesel forumlar gerçekleştireceğiz. Haber

http://haberler.com/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-toplantisi-10056330-haberi/
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Aracı Şehirler Mewa Bölgesel Forumu” Toplantısı
 21/09/2017

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı. Nevşehir Belediyesinin 
ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında 
konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda çok bilinmeyen yeni bir 
kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı kurulmasına aracılık ettiği-
ni bildirdi.Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren 
Duman, “Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük 
şehirlerden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 
2030’da yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.
http://haberler.com/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-toplantisi-10052034-haberi/



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | NevşehirBasın |

http://www.urla.bel.tr/HaberDetay/18/baskan-uyar-urlanin-markalasma-calismalari-suruyor

BAŞKAN UYAR: URLA’NIN MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

25.9.2017 15:01:01
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Ur-
la’daki markalaşma çalışmalarını anlattı.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma 
çalışmalarını anlattı. Uyar, “2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 
doğrultusunda kentimizin değerleri de gözönünde bulundurularak Urla’nın markalaşma çalışmaları yapılmak-
tadır” dedi.

    Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının “Marka Aracı Şehirler” 
konulu oturumunda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. 
WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İstanbul Ticaret Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. Hicran Hamza Çelik-
yay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı.

Kentteki marka değerler

     Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak 
“Antik çağlara dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altın-
da yaşamıştır. Bu tarihlerde oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz” dedi. Antik Kybele Teknesi, 
Karantina Adası, dünyanın ilk zeytinyağı işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mer-
merli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve 
coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti.

Plajlar, doğal alanlar
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     Urla’da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi 
rotalarıyla da doğa tutkunlarının Urla’yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, san-
atçı, şair ve yazarın Urla’da yaşadığını da belirten Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Neyzen Tevfik’ten 
Yorgo Seferis’e, Necati Cumalı’dan Tanju Okan’a birçok değerimiz kentimizin tarihinde yeri 
vardır. Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel değerlerimizi 
gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde olduğunu 
vurgularken şunları söyledi:
     “Başta İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla 
Yerleşkesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte 
ilçemiz nitelikli bir göç almaktadır. “
Kırsal Kalkınma
     İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem ver-
diklerini de Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu 
çalışmaların yararlı olduğunu kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı.

     Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, 
“Mutfak kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğunlaştık. Kent Konseyi, kooperatifler, 
dernekler, üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali bu kapsamda üret-
icimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar 
üretimimiz ise yüzde 42 arttı” dedi.
Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kaydederken, Bademler 
Köyü’nde yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü’nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine 
ekledi.
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Başkan Uyar: “Urla’nın markalaşma çalışmaları sürüyor”

23 Eylül 2017 11:27

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma çalışma-
larını anlattı.

Uyar, “2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda kentimizin değer-
leri de gözönünde bulundurularak Urla’nın markalaşma çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının “Marka Aracı Şehirler” konulu oturu-
munda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. WALD Akademi Direk-
törü Hülya Alper’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun 
sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir 
Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı.

Kentteki marka değerler

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak “Antik çağlara 
dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu tarihlerde 
oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz” dedi. Antik Kybele Teknesi, Karantina Adası, dünyanın ilk zeytinyağı 
işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mermerli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti.

Plajlar, doğal alanlar
 
Urla’da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi rotalarıyla da doğa tutkun-
larının Urla’yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, sanatçı, şair ve yazarın Urla’da yaşadığını da belirten 
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Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Neyzen Tevfik’ten Yorgo Seferis’e, Necati Cumalı’dan Tanju Okan’a birçok değerimiz ken-
timizin tarihinde yeri vardır. Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel 
değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde old-
uğunu vurgularken şunları söyledi:

“Başta İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesi, 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte ilçemiz nitelikli bir göç 
almaktadır.“

Kırsal kalkınma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem verdiklerini de 
Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu çalışmaların yararlı old-
uğunu kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı.

Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, “Mutfak 
kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğunlaştık. Kent Konseyi, kooperatifler, dernekler, üniversiteler ile 
birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali bu kapsamda üreticimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. 
Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar üretimimiz ise yüzde 42 arttı” dedi.

Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kaydederken, Bademler Köyü’nde 
yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü’nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine ekledi.
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Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de ‘Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma çalışma-
larını anlattı. Uyar, ‘2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda 

kentimizin değerleri de gözönünde bulundurularak Urla’nın markalaşma çalışmaları yapılmaktadır’ dedi.

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının “Marka Aracı Şehirler” konulu oturu-
munda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. WALD Akademi Direk-
törü Hülya Alper’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun 
sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir 
Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı.

Kentteki marka değerler

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak “Antik çağlara 
dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu tarihlerde 
oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz” dedi. Antik Kybele Teknesi, Karantina Adası, dünyanın ilk zeytinyağı 
işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mermerli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti.

Plajlar, doğal alanlar

Urla’da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi rotalarıyla da doğa tutkun-
larının Urla’yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, sanatçı, şair ve yazarın Urla’da yaşadığını da belirten 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Neyzen Tevfik’ten Yorgo Seferis’e, Necati Cumalı’dan Tanju Okan’a birçok değerimiz ken-
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timizin tarihinde yeri vardır. Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel 
değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde old-
uğunu vurgularken şunları söyledi:

“Başta İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesi, 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte ilçemiz nitelikli bir göç 
almaktadır. “

Kırsal Kalkınma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem verdiklerini de 
Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu çalışmaların yararlı old-
uğunu kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı.

Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, “Mutfak 
kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğunlaştık. Kent Konseyi, kooperatifler, dernekler, üniversiteler ile 
birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali bu kapsamda üreticimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. 
Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar üretimimiz ise yüzde 42 arttı” dedi.

Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kaydederken, Bademler Köyü’nde 
yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü’nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine ekledi.
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Aracı Şehirler Forumu’nun Açılışını Başkan Köşker Yaptı
UCLG-MEWA birlik toplantısına katılmak üzere Nevşehir’e giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, UCLG-MEWA Teşkilatının 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aracı Şehirler Bölgesel Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Çeşitli sunum ve işbirliği protokollerinin yanı sıra küresel ve yerel platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilme-
sinde aracı (orta ölçekli) şehirlerin önemi ve geleceğe dönük stratejilerin ele alınacağı ikin günlük platform toplantılarının açılışında bir 
selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “MEWA bölgesinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden buraya 
gelen aracı şehir temsilcilerini ve konukları UCLG-MEWA Teşkilatı ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bölgesel ve ulusal toprak-
larında bir aracılık rolü oynayan şehir olarak tanımlanan Aracı Şehirler; kendi sistemleri içerisinde siyasi, ekonomik, çevresel, kültürel 
ve insani güçler arasında bir diyalog aracılığı potansiyeline sahiptir. Aracı Şehirler dünya kentsel nüfusunun yaklaşık üçte birini 
oluşturmaktadır.

KENTLERİ GÜÇLENDİRMEK
Özellikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamındaki kürsel gündemi, şehirlerimize taşımak ve yaşanan insani krizlerin 
çözümünde şehirlerin ve kent yönetimlerinin rolünü güçlendirmek zorundayız. Aracı şehirler UCLG MEWA Bölgesel Forumu’nu 
bunun için bir fırsat olarak görüyorum. Bugün ve yarın insanlık tarihinin en büyük medeniyet duraklarından biri olan Nevşehir’de 
yani Kapadokya’dayız. Ev sahipliği için Nevşehir Belediyesi’ne ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyadaki mevcut kentleşme 
trendi, aracı şehirlerin kendi gündemlerini oluşturmalarını da zaruri kılmaktadır.

ARACI ŞEHİRLER DEKLARASYONU
Bugün imzalayacağımız Aracı Şehirler Deklarasyonu, bu yöndeki küresel kararlılığa yerelden verdiğimiz güçlü destek ve bir katkı 
olacaktır” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın Aracı 
Şehirler Bölgesel Forumu’na Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nevşehir Belediye Başkanı 
Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA 
Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gebze 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak katılıyor.
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Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Nevşehir’de ‘Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’nda Urla’daki markalaşma çalışma-
larını anlattı. Uyar, ‘2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi doğrultusunda 
kentimizin değerleri de gözönünde bulundurularak Urla’nın markalaşma çalışmaları yapılmaktadır’ dedi.

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) tarafından düzenlenen Uluslararası toplantının “Marka Aracı Şehirler” konulu oturu-
munda Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentteki markalaşma çalışmalarını ve gelişmeleri aktardı. WALD Akademi Direk-
törü Hülya Alper’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun 
sunumunun ardından Yerel Yönetim Uzmanı Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Ürgün Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile Agadir 
Belediye Başkanı Salah El Malouki de sunum yaptı.

Kentteki marka değerler

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilçenin tarihinin marka değerinde büyük yeri olduğunu vurgulayarak “Antik çağlara 
dayanan Urla sırasıyla Pers, İskender, Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu tarihlerde 
oluşturulan güçlü tarih ve kültürel varlıklara sahibiz” dedi. Antik Kybele Teknesi, Karantina Adası, dünyanın ilk zeytinyağı 
işliği olan Antik Klazomenai, Nohutalan Kilisesi, Sübyan Mektebi, Mermerli Çeşme gibi yapılardan örnekler veren Urla 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentin büyük bir doğal güzelliği ve coğrafi konuma sahip olduğunu da belirtti.

Plajlar, doğal alanlar

Urla’da mavi bayraklı plajların yanısıra, su sporlarının da yapıldığını anlatan Başkan Uyar, gezi rotalarıyla da doğa tutkun-
larının Urla’yı tercih ettiğini vurguladı. Tarihinde önemli düşünür, sanatçı, şair ve yazarın Urla’da yaşadığını da belirten 
Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Neyzen Tevfik’ten Yorgo Seferis’e, Necati Cumalı’dan Tanju Okan’a birçok değerimiz ken-
timizin tarihinde yeri vardır. Bu değerlerimizi yaşatmak ve korumak için çabalarımız sürüyor. Birçok yarışma ile kültürel 
değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz” dedi. Başkan Uyar, sanat ve eğitimde de ilçenin çok önde old-
uğunu vurgularken şunları söyledi:

“Başta İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitemiz olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesi, 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi sınırlarımızdadır. Bu kurumlarımızla birlikte ilçemiz nitelikli bir göç 
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almaktadır. “

Kırsal Kalkınma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalarla kırsal alanlardaki kalkınmaya büyük önem verdiklerini de 
Başkan Uyar yerli ve yabancı katılımcılara anlattı. Uyar, tarımsal üretimin yeniden artmasında bu çalışmaların yararlı old-
uğunu kaydetti, kadın üreticilerin ise bu alanda ayrıca teşvik edildiğini vurguladı.

Bu çalışmalara paralel olarak Gastronomi turizminin gelişmesi için çalıştıklarını da anlatan Başkan Uyar, “Mutfak 
kültürümüzün markalaşması ve gastronomi turizmine yoğunlaştık. Kent Konseyi, kooperatifler, dernekler, üniversiteler ile 
birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Enginar Festivali bu kapsamda üreticimize büyük bir teşvik kaynağı oldu. 
Son festivalimizde 3 günde ilçemize 1 milyon ziyaretçi geldi. Enginar üretimimiz ise yüzde 42 arttı” dedi.

Başkan Uyar, çilek üretimi için de tarımsal alanlarda yeni bir projenin başlatıldığını kaydederken, Bademler Köyü’nde 
yatırım çalışmaları başlayan Doğal Yaşam Köyü’nün de tarım turizmine katkı koyacağını sözlerine ekledi.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA) 
tarafından düzenlenecek olan ‘Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’ toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirilecek.

UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Parks Tau ile Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu temsilcilerinin katılımı ile 
Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak uluslararası toplantıya, belediye başkanları, yerel teşkilat temsilcile-
ri ve akademisyenler katılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 21-22 Eylül’de yapılacak programda, göç 
yönetimi, aracı şehirlerin ulusal düzeyde kalkınmaya katkısı, marka aracı şehirler konularında ayrı ayrı panel ve 
oturumlar düzenlenecek.

‘Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu’ Toplantısı

14 Eylül 2017 Perşembe 12:22
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UCLG (MEWA) tarafından düzenlenen ‘Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri’ başlığı ile Aracı Şehirl-
er Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir’de çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200’e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan ‘Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu’nun açılışında konuşan UCLG 
(MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından 
dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını 
tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu 
sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’ nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara 
bilgiler aktardı.

2030’lu yıllarda dünya nüfusunun yarısı aracı kentlerde yaşıyor olacak
Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG 
(MEWA) Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50’ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getire-
rek, şöyle konuştu:
‘Dünyanın 2030’a gelindiğinde nüfusun yüzde 50’ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel 
ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun 
çözüme ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.’

‘Şu şehre aşık olacaksınız’
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan 
Nevşehir’in ‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli ‘nin evrensel çağrısının 
yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir’in tabiatın nakış nakış 
işlendiği , gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver, ‘Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağı-
na inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır. Bölgeyi 
gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. Nevşehir’de böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum’ dedi.

‘Tarihsel mirası gelecek kuşaklara bırakabilme çabasındayız’
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak 
Kapadokya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyle-
di. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem 
taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli’nin ‘Düşmanının 
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bile insan olduğunu unutma’ düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna 
da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti.

Aracı şehirler hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini duyurmalı
UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı da böyle bir önemli forumun düzen-
lenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver’in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.
Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 
50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.
Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler 
bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin 
hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Aracı şehirler metropol ve küçük şehirler arasında bir köprü
UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 
Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara 
ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak 
üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda 
çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Katliamların yaşandığı aracı şehirlerin seslerinin duyurulmasında da aracı olunmalı
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyanın 7 kat yük-
seğine çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de 
yapılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar’ da yaşanan katliama ve insanlık dışı 
uygulamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin 
yayımlanacak deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu:
‘Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan 
insanlarda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar’da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun ser-
gilenmesinin gerektiğine inanıyorum’ diye konuştu.

Demokrasinin, ekonominin eşit dağılımında aracı şehirler önemli
UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti.
Köşker burada yaptığı konuşmada, ‘Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler 
hem demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişile-
rin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan 
sanayi ve gelişim büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra 
adaletsiz dağılımdan dolayı şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir’ diye konuştu.

Mazlum insanların aracı şehirlerinin sesleri de dünyada yankı bulmalı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ da böyle bir forumun Nevşehir’de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan 
Ünver’e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme 
çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı 
uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG (MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya 
mazlumların sesini duyurmasını istedi.
Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e, UCLG 
(MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de forum 
organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.
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- Çeşitli ülkelerden belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı Nevşehir’de başladı

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) bünyesindeki Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (MEWA) tarafından düzenlenen, “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, aracı şehirlerin kamuoyunda 
çok bilinmeyen yeni bir kavram olduğunu belirterek, bu şehirlerin kırsal ve kentsel bölgeler arasında bağlantı ku-
rulmasına aracılık ettiğini bildirdi.

Dünyadaki 8 bin 923 aracı şehrin küresel kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Duman, 
“Aracı şehirler günümüzde, farklı özelliklerin dikkate alındığı yeni kentsel sistemde metropol ve küçük şehirle-
rden ayrı bir konuma gelmiştir. Dünya kentsel nüfusunun yüzde 36’sı aracı şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2030’da 
yüzde 50’ye ulaşacak. Bu şehirlerin, küresel kalkınma bağlamında önemli aktörler olduğu söylenebilir.” diye 
konuştu.

UCLG Başkanı Parks Tau ise dünya genelindeki aracı şehirlerin mevcut potansiyelinin, ulusal ve küresel dengeler 
için önemli bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmada aracı şehirlerin gözardı edildiğini aktaran Tau, bu tür toplantılarda alınacak kararlar 
ve uygulamalarla uluslararası topluma mesaj vermek zorunda olduklarını ifade etti. Tau, “Sosyal ve kültürel poli-
tikalar büyük şehirlerde oluşturulan politikalar olmamalı. Uluslararası topluma bu mesajı vermek zorundayız. 

“Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” toplantısı

21 Eylül 2017 Perşembe 14:52



 
Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri | Nevşehir  | Basın

https://www.haber50.com/genel/araci-sehirler-mewa-bolgesel-forumu-toplantisi-2-h213722.html

Uluslararası düzeyde bu sesi duyurmak zorundayız. Bizim yeni ve çok düzeyli bir hükümet sistemine ihtiyacımız 
var.” dedi.

UCLG’nin küresel gündeme etki edebilmesi için belediye başkanları arasında dayanışmanın ön koşul olduğunu 
belirten Tau, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aracı şehirlerin potansiyelinin önünü açmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmaya ve ulusal kalkınmaya aracı şehirler-
in katkısı gözardı edilen bir konu ama bunu değiştirmenin vakti geldi. Hepimiz, şehirlerimiz küçük olsun, büyük 
olsun kendi rollerinin üstlendiği sistemleri kurmanın peşinde olmalıyız. Aracı şehirlerin potansiyeli ulusal ve 
küresel ağları birbirine bağlamakta. Bu yüzden bugün burada bulunan belediye başkanları ve bu toplantı çok 
önemli. UCLG belediye başkanları olarak dayanışmayı artırırsak, birbirimizden bir şeyler öğrenirsek küresel 
gündeme de etkide bulunabiliriz. Kararlılığımızı ve ortak mesajımızı uluslararası topluma iletmek için bu forum 
bir fırsattır.”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain 
darbe girişimine Avrupa’nın gösterdiği tutumu eleştirerek, Batı toplumunun insan hakları ve evrensel değerlere 
referans olma özelliğini yitirdiğini vurguladı.

Bağlı, “Bugün Avrupa’nın evrensel bir değer olarak taşıdığı iddia edilen insan hakları ile ilgili temel tutumu ve 
referans olma noktası 15 Temmuz ile sona erdi. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi özde bir bütündür. Herhangi 
birinde meydana gelen zedelenme bütünü çürütür. Bundan sonra dünyaya öncülük etme ve geleceğini şekillen-
dirme konusunda hiçbir haklılığı bize sunamayacaktır. Dünyanın ekseni Avrupa’dan Asya pasifiğe doğru kayıyor. 
Bu süreçte medeniyetler referans noktasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de söz aldığı programın ilk oturumu, 
konuşmacılara plaketlerin takdim edildiği törenle sona erdi.
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA’nın Aracı Şehirle Bölgesel 
Forumu’na katılmak üzere Nevşehir’e giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, forumun açılış konuşmasının ardından 
Gebze’nin var olan sanayi, bilim ve insan kaynakları potansiyeline dair kapasitesi ve şehrin hedeflerine ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın 21-22 eylül tarihleri 
arasında düzenlenen Aracı Şehirle Bölgesel Forumu’na katılmak üzere Nevşehir’e giden Gebze Belediye Başkanı Adnan 
Köşker, Gebze’ye ve şehrin potansiyeline ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Forumun açılış konuşmasını yapan 
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, forumunun öğleden sonraki bölümünde, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde 
konuklara Gebze’nin var olan sanayi, bilim ve insan kaynakları potansiyeline dair kapasitesi ve şehrin hedeflerine ilişkin bir 
sunum gerçekleştirdi.

GEBZE’NİN STRATEJİK KONUMU
Sözlerine, “Aracı şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkılarının ele alınacağı forumumuzun ulusal ve uluslar arası 
düzeyde bir fikri münazara ve yenilikleri paylaşma imkanı sağlayacak bir ufuk turuna dönüşeceğine inanıyorum” diyer-
ek başlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Doğduğu topraklardan kalkıp doyduğu topraklara, yani Gebze’ye 
gelerek bir Türkiye mozaiğini, dostça ve kardeşçe oluşturan Gebzeli hemşerilerimin selamlarını sizlere iletmek isterim. 
Gerek stratejik ve jeopolitik konumu, Anadolu’ya açılan yolların kavşak noktasında yer almasıyla bir sanayi, bir emek ve 
bir üretim kenti olan Gebze; 400 bin kalıcı ve 1 milyonu aşkın günü birlik nüfusuyla ‘aracı şehir’ unvanını da üzerinde 
barındırıyor.

SANAYİ VE AR-GE KENTİ GEBZE
Organize Sanayi bölgeleri ve burada yer alan binlerce irili ufaklı fabrikalarıyla ülkemizin sanayi kentleri ligindeki konu-
muyla öne çıkan Gebze, yüzünü geleceğe doğru dönüyor. Üretim hacmi ve gayri safi milli hasılanın yanı sıra ülke ekono-
misine verdiği katkıyla adını dünyanın bildiği bir kent olarak duyuran Gebze, bir bilim ve Ar-Ge kenti olma yolunda da 
emin adımlarla ilerliyor. TÜBİTAK, TÜSSİDE, TSE ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi bilimin öncü kuruluşlarının yanı sıra 
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kurulmakta olan Bilişim Vadisi ile artık yeni çağa uygun teknolojilerin üretileceği ve ihraç edileceği bir kent kimliğini de 
kavuşmak üzere.

GÜNDEMİMİZ İNSAN VE ŞEHİR
Dünya nüfusunun halihazırda yüzde 30’nun yaşadığı aracı şehirler sahip oldukları ideal insan ölçeği nedeniyle de küresel 
gündemde kendilerine daha fazla yer edinmektedir. Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut kentleşme trendi aracı şehirlerin 
kendi gündemlerini oluşturmalarını zaruri kılmaktadır. Mevcut sanayi üretim ve sanayi potansiyelinin yanı sıra stratejik ve 
jeopolitik konumuyla öne çıkan Gebze’mizin yerel yöneticileri olarak gündemimizi ve hareket noktamızı ‘insan ve kentli-
leşme’ olarak belirledik. İnsana hizmet odaklı yerel yöneticilik misyonunu ilke edinen bizler, bugünden yarını kurmanın ve 
imar etmenin sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.

BUGÜNDEN YARINI İMAR ETMEK
“Biz sadece bugünün şehirlerine bugünün insansına karşı sorumlu değiliz. Bizler bugünden yarını imar etmenin so-
rumluluğunu taşıyoruz” sözleriyle yerel yönetim anlayışının rotasını belirleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, “belediyecilik bizim için sadece, millete hizmetkarlık ve şehre olan aşktır”  anlayışını da kendimize rehber 
edindik. Bu hedef istikametinde, Türkiye’nin dört bir yanından çalışmak üzere Gebze’ye göç eden insanlarımızın şehre 
entegrasyonu ve kentlilik bilincinin gelişmesi, yerleşmesini birinci plana aldık.

KENTLİLİK VE GEBZELİLİK BİLİNCİ
365 Milyon Liralık bütçesi, 400 bin yerleşik ve 1 milyonu aşkın günü birlik nüfusuyla, bağlı olduğu Kocaeli ile İstanbul 
arasındaki konumuyla Gebze’nin; yaşamak zorunda kalınan değil yaşamaktan ötürü keyif alınan ve mutlu olunan bir kent 
olmasını istiyoruz. Üretimin ve sanayinin kenti olan Gebze’de kentlilik bilincinin yerleşmesi ve toplum genelinde kabul 
görmesinin gerektiğini düşünerek, ‘Gebzelilik’ ortak paydasını geliştirecek projelere imza atmayı hedefledik.

MARKA ŞEHİRE MARKA PROJELER
Gebze’de uygulamaya koyduğumuz ‘insan ve toplum’ temelli sosyal belediyecilik çalışmalarının temelinde gençler ve 
çocuklar var. ‘Güzel Şehirleri Güzel İnsanlar Kurar ve İhya Eder’ düsturuyla çıktığımız bu yolda, sosyal belediyecilik ilkesi-
nin gereği; “Güzel Gelecek Akademi, 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi, GESMEK Çocuk, Anaokulu Üniversitesi, 
Atlı Eğitim Merkezi ve Fair Play Akademi” gibi marka projeleri hazırladık. Sanayi kapasitesiyle ekonomiye omuz veren 
Gebze’nin çocukları artık; daha küçük yaşlarda katıldıkları Anaokulu Üniversitesinde aldıkları değerler ve bilimsel eğitim-
lerle geleceğe hazırlanıyor.

GELECEĞİN LİDERLERİ GEBZE’DEN
Binlerce fabrikası ve üretim merkeziyle sanayinin başkentleri arasında yerini alan Gebze’nin gençleri artık; 41 Genç 41 
Gelecek Projesi ile geleceğin liderleri arasında yer almak üzere ‘ben de varım’ diyor. Sanayi kapasitesini, bilimsel çalışma-
ların ışığında ve kurumlarının yarattığı sinerjiyle Ar-Ge ve teknoloji üssü haline dönüştüren Gebze’nin çocukları artık;  
gerek Atlı Eğitim Merkezinde, Yaz Okulunda, Fair Play Akademide sporun güzel dünyasıyla tanışıyor, en az bir spor dalını 
amatörce icra ediyor.

İNSANLARIN MUTLU OLDUĞU ŞEHİR
Hayata bakışımız kadar şehre bakışımızda da temelinde insan olan, insanların mutlu yaşadığı bir kent olan anlayışla; bugün 
sizlere tanıtmaya çalıştığım Gebze’mizi geleceğe hazırlayacak çalışmalara bundan sonrada hız kesmeden devam edeceğiz. 
Bizleri siz değerli hazirunla bir araya getiren teşkilatımıza (UCLG-MEWA) bir kez daha teşekkürleri sunuyor, forumu-
muzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın” dedi. Foruma UCLG-MEWA Genel Sekreteri Meh-
met Duman, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı Mohamed Sefıanı, UCLG 
Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız, UCLG MEWA Eşbaşkanı Mohamed Saasıeh, UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir 
Valisi İlhami Aktaş katıldı.
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