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Dear Readers,

As we leave 2022 behind, we are with you with the last issue of 
MEWA Agora this year. UCLG World Organization and UCLG-ME-
WA held their Congresses this year, and new governing bodies 
and strategies were determined. It was a vital and busy year for 
the international local government movement. UCLG-MEWA 
continued its work till the end of the year without slowing down.

The Sustainable Urban Transportation Network of Türkiye (KAV-
ŞAK Network), of which UCLG-MEWA is a member of the Exec-
utive Board, has been determined as the focus of this issue. We 
wanted to take a closer look at this strong network in Türkiye at 
a time when urban transportation is being reassessed and sus-
tainable transportation solutions focused on humans, and the 
environment are gaining momentum. Dr. Çiğdem Çörek Öztaş 
from WRI Türkiye Sustainable Cities, in the feature “Innovative 
Networks for Urban Mobility,” presented a background for sus-
tainable urban transportation efforts and an overall picture of 
the goals of the KAVŞAK Network. In the opinion section, Bahadır 
Keşan from Maltepe Municipality, which benefited from the mi-
cro-grants given by the KAVŞAK Network for local governments, 
explained the details of the “TOPUK Project” within the frame-
work of tactical urbanization practice to our readers. Interviews 
with the Executive Board of the KAVŞAK Network also reflected 
the crucial insights of the project’s coordinators. Finally, in the 
Good Practice section, Süleyman Gök from the Sustainable De-
velopment and Entrepreneurship Association impressed upon 
the “Safe Routes to Playgrounds” project, which was implement-
ed in the Bayraklı district of İzmir with the micro-grants of the 
KAVŞAK Network.

In the Activity section, we have presented the intense UCLG-ME-
WA activities in the last period of the year. We held the UCLG-ME-
WA Executıve Bureau Meeting and thematic panel sessions 
hosted by Gebze Municipality in November, our first statutory 
meeting after our Congress in May 2022. The Global Task Force 
on Migration (GTFM), run by the UCLG-MEWA Committee for 
Social Inclusion secretariat, organized the Local Governments 
and Prolonged Refugee Crisis program with intense participa-
tion in partnership with UNHCR. A delegation from the Group of 
100 (G-100) Global Women Leaders, a global initiative, visited 
our General Secretariat during this period.

In the Urban Corners section, a wide range of urban issues were 
covered in different articles. How hosting the 2022 Football 
World Cup changed the cities of Qatar, and how Amman’s first 
BRT line changed urban life in City Corners. You can also read 
about the details of UCLG’s new strategy, the ‘Pact for the Future,’ 
In the City Overview section, we presented the city of Dibba from 
the United Arab Emirates, which hosted our Resilience Training 
in November 2022.

Enjoy the reading!

Değerli Okuyucular,

2022’yi geride bırakırken MEWA Agora’nın bu yılki son sayı-
sında sizlerle birlikteyiz. Hem UCLG Dünya Teşkilatı hem de 
UCLG-MEWA’nın kongrelerini gerçekleştirdiği, yeni yönetim or-
ganları ve stratejilerin belirlendiği bu yıl, uluslararası yerel yö-
netim hareketi için önemli ve yoğun bir yıldı. UCLG-MEWA, yılın 
son döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

UCLG-MEWA’nın da Yürütme Kurulu’nda olduğu Türkiye Sür-
dürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı’nı, kısaca KAVŞAK, bu sayımızın 
Odak konusu olarak belirledik. 

Kent içi ulaşımın yeniden düşünüldüğü, insan ve çevre odaklı 
sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin hız kazandığı bu dönemde, 
Türkiye’deki bu önemli ağa daha yakından bakmak istedik. 

Bu kapsamda ağın koordinasyonunu yürüten WRI Türkiye Sür-
dürülebilir Şehirler’den Dr. Çiğdem Çörek Öztaş “Kentsel Hare-
ketlilik için Yenilikçi Ağlar” Başyazısıyla hem sürdürülebilir kent 
içi ulaşım çabalarına dair bir arka plan hem de KAVŞAK Ağı’nın 
amaçlarına dair genel bir resim sundu. 

Görüş bölümünde, KAVŞAK Ağı’nın yerel yönetimler için ver-
diği mikro hibelerden faydalanan Maltepe Belediyesi’nden Ba-
hadır Keşan, taktiksel kentleşme pratiği çerçevesinde  “TOPUK 
Projesi”nin detaylarını okuyucularımıza anlattı. 

KAVŞAK Ağı’nın Yürütme Kurulu’yla yaptığımız röportajlar da 
projenin yürütücülerinin önemli görüş ve yorumlarını yansıttı. 
Son olarak İyi Uygulama bölümünde de İzmir’in Bayraklı ilçe-
sinde KAVŞAK Ağı mikro hibeleriyle hayata geçen “Oyun Alan-
larına Güvenli Rotalar” projesinin detaylarını Sürdürülebilir Kal-
kınma ve Girişimcilik Derneği’nden Süleyman Gök yazdı.

Yılın son dönemindeki yoğun UCLG-MEWA faaliyetlerinden bir 
kesiti de Faaliyetler bölümünde sizlere sunduk. Mayıs 2022’deki 
Kongre’mizden sonraki ilk idari toplantımız olan UCLG-MEWA 
Yönetim Kurulu’nu Kasım ayında Gebze Belediyesi ev sahipli-
ğinde gerçekleştirdik ve tematik panel oturumları düzenledik. 
UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin sekretaryasını yürüt-
tüğü Göç Küresel Görev Gücü (GTFM), UNHCR ile ortak olarak 
Yerel Yönetimler ve Uzun Süren Mülteci Krizi programını yo-
ğun katılım ile düzenledi. Küresel bir girişim olan G100 (100 
Kadın Lider Grubu) küresel inisiyatifinden bir delegasyon yine 
bu dönemde Genel Sekreterliğimize bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kent Köşeleri bölümünde geniş yelpazedeki kentsel konular 
farklı yazılarda ele alındı. 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği 
yapmanın Katar kentlerini nasıl değiştirdiğini, UCLG’nin yeni 
stratejisi Gelecek Paktı’nın detaylarını ve Amman’ın ilk metro-
büs hattının kentsel hayatı nasıl değiştirdiğini Kent Köşeleri’n-
de okuyabilirsiniz. Kent Tanıtımı bölümünde de 2022 Kasım 
ayında Dirençlilik Eğitimi’mize ev sahipliği yapan Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden Dibba şehrini sizlere sunduk.

İyi okumalar!
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UCLG-MEWA, YÖNETİM KURULU’NU 
GEBZE’DE TOPLADI 
UCLG-MEWA HELD THE EXECUTIVE
BUREAU IN GEBZE

Faal�yetler   I    In Act�on
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U CLG-MEWA held its statutory meetings be-
tween 22-25 November in collaboration with 
Gebze Municipality. The program included 

UCLG-MEWA Presidency Meeting, UCLG-MEWA Ex-
ecutive Bureau Meeting, and Presidency Meeting of 
UCLG-MEWA Committee on Environment, besides 
thematic panel sessions on Sustainable Architec-
ture: Smart Living Spaces and Role of Smart Cities 
in Combating Climate Change.

The Executive Bureau Meeting was preceded by 
UCLG-MEWA Supervisory Board/Financial Manage-
ment Committee meeting held at the UCLG-MEWA 
General Secretariat on 8 November. The Meeting was 
chaired by Prof. Dr. Alim IŞIK UCLG-MEWA Treasurer and 
Mayor of Kütahya, to discuss the budget review and fi-
nancial planning of the previous and upcoming term.

The Presidency Meeting was held on 22 November and 
was presided over by Tayseer Abu Sneineh, Mayor of 
Al-Khalil and UCLG-MEWA President, in the presence 
of Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary Gen-
eral, besides members of the governing bodies. The 
Meeting was the first administrative Meeting follow-
ing the UCLG-MEWA Congress ‘22 in Konya. The newly 
elected Presidency discussed strategies and priorities of 
UCLG-MEWA.

UCLG-MEWA Executive Bureau Meeting and Opening 
Ceremony were held on 23 November with an over-
whelming number of members from the MEWA region. 
Dr. Mehmet Duman, in his opening remarks, highlighted 

UCLG-MEWA, idari toplantılarını 22-25 Kasım 
tarihlerinde Gebze Belediyesi ev sahipliğin-
de gerçekleştirdi. Programda UCLG-MEWA 

Başkanlık Toplantısı, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu 
Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkan-
lık Divanı Toplantısı’nın yanı sıra Sürdürülebilir Mi-
mari: Akıllı Yaşam Alanları ve Akıllı Şehirlerin İklim 
Değişikliği ile Mücadeledeki Rolü konulu tematik 
panel oturumları yer aldı.

Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde, 8 Kasım’da 
UCLG -MEWA Genel Sekreterliği’nde UCLG-MEWA 
Denetleme Kurulu/Mali Yönetim Komitesi toplantısı 
yapıldı. UCLG-MEWA Saymanı ve Kütahya Belediye 

Konya’da düzenlenen UCLG-MEWA 
Kongresi’nin ardından ilk idari toplantı 
olan bu etkinlikte, yeni seçilen Başkanlık, 
UCLG-MEWA’nın stratejilerini ve 
önceliklerini görüştü.  

The Meeting was the first administrative  
Meeting following the UCLG-MEWA 
Congress ‘22 in Konya. The newly 
elected Presidency discussed strategies 
and priorities of UCLG-MEWA.
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that the MEWA region is going through a crucial break-
through. In this process where the developing countries 
are representing themselves on global platforms, we 
can feel the MEWA region’s impact is increasing in inter-
national equations. Therefore, MEWA cities have an es-
sential role in this phenomenon as they are the centers 
of economic and social life in their respective countries.

The Executive Bureau Meeting focused on evaluating 
the actions in the previous period and sketching and 
discussing the way forward. Executive Bureau members 
at the Meeting focused on the role of cities in building a 
more resilient and sustainable MEWA region.

The UCLG-MEWA Committee on Environment also held 
its first Presidency Meeting after the election of new 
governing bodies in Konya. Gaziantep Metropolitan 
Municipality took over the Presidency of the Committee 
following the UCLG-MEWA Congress ‘22. The Meeting 
evaluated the activities of the 2019-2022 period and dis-
cussed the roadmap for the upcoming three years. The 
main highlight of the Presidency meeting was to ana-
lyze the Output document of the Conference of Parties 
(COP-27) held in Sharm El Sheikh, Egypt, and to examine 
its implementation in the MEWA Region.

Panel discussions in collaboration with various aca-
demics, experts, representatives of municipalities, and 
other professionals were held on 24 November. The pan-
el on Sustainable Architecture: Smart Living Spaces by 
UCLG-MEWA Committee on Smart Cities and Urban Mo-
bility focused on discussions on ensuring livable spaces 

Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın başkanlığında yürütülen 
toplantıda, geçmiş ve gelecek dönemlerin bütçe de-
ğerlendirmesi ele alındı.

UCLG-MEWA Başkanlık Toplantısı, UCLG-MEWA Baş-
kanı ve El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ve 
Başkanlık Divanı üyelerinin katılımıyla 22 Kasım’da 
gerçekleştirildi. Konya’da düzenlenen UCLG -MEWA 
Kongresi’nin ardından ilk idari toplantı olan bu et-
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for future generations. With the rapid 
technological developments, the need 
to integrate smart applications to cre-
ate a more sustainable, low-carbon, 
and environment-friendly architec-
ture was also discussed by panelists. 
The panel was moderated by Dr. M. 
Sinan Genim, Executive-Bureau Presi-
dent of TAÇ Foundation, while Veron-
ica Ramirez del Valle, from Smart City 
Cluster, delivered the Key-Note speech. 

The second panel on Role of Smart 
Cities in Combating Climate Change 
by the UCLG-MEWA Committee on 
Environment focused on how Climate 
Change is not ignored in new urban 
planning with the use of advanced 
techniques such as carbon-neutral 
buildings, gray water harvesting, and 
active design strategies besides the 
emphasis on the role of cities on com-
bating climate change. Abdallah Ana-
ti, Director of, Association of Palestin-
ian Local Authorities, moderated the 
panel, and Dr. Delia Dimitriu delivered 
the Key-Note speech.

kinlikte, yeni seçilen Başkanlık, UC-
LG-MEWA’nın stratejilerini ve önce-
liklerini görüştü.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplan-
tısı ve Açılış Töreni, MEWA bölgesin-
den çok sayıda üye şehrin katılımıy-
la 23 Kasım’da gerçekleştirildi. Dr. 
Mehmet Duman, açılış konuşmasın-
da MEWA bölgesinin çok önemli bir 
atılım içinde olduğunu vurgulayarak, 
“gelişmekte olan ülkelerin küresel 
platformlarda kendilerini temsil et-
tikleri bu süreçte, uluslararası denk-
lemlerde MEWA bölgesinin etkisi-
nin arttığını hissedebiliyoruz. Bu 
nedenle, MEWA şehirleri, kendi ülke-
lerindeki ekonomik ve sosyal yaşa-
mın merkezleri olmaları dolayısıyla 
bu noktada önemli bir role sahipler” 
dedi.

Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, geç-
miş dönem faaliyetleri değerlendi-
rildi ve önümüzdeki dönemin yol 
haritası çizildi. Toplantıda, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, daha dirençli ve sür-
dürülebilir bir MEWA bölgesi inşa 
etmede şehirlerin rolüne odaklandı.

Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda, geçmiş 
dönem faaliyetleri 
değerlendirildi ve 
önümüzdeki dönemin yol 
haritası çizildi. Yönetim 
Kurulu Üyeleri, daha 
dirençli ve sürdürülebilir 
bir MEWA bölgesi inşa 
etmede şehirlerin rolüne 
odaklandı.

The Executive Bureau 
Meeting focused on 
evaluating the actions 
in the previous period 
and sketching and 
discussing the way 
forward. Executive Bureau 
members at the Meeting 
focused on the role of 
cities in building a more 
resilient and sustainable 
MEWA region.
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Çeşitli akademisyenler, uzmanlar, belediye temsilci-
leri ve diğer profesyonellerin katılımıyla 24 Kasım’da 
ise paneller düzenlendi. UCLG-MEWA Akıllı Şehirler 
ve Kentsel Mobilite Komitesi tarafından gerçekleştiri-
len  Sürdürülebilir Mimari: Akıllı Yaşam Alanları ko-
nulu panelde, gelecek nesiller için yaşanabilir alanlar 
sağlanmasına yönelik tartışmalara odaklanıldı. Hızlı 
teknolojik gelişmelerle birlikte daha sürdürülebilir, 
düşük karbonlu ve çevre dostu bir mimari oluşturmak 
için akıllı uygulamaları entegre etme ihtiyacı da pa-
nelistler tarafından tartışıldı. Panelin Moderatörlüğü-
nü TAÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mim. Sinan 
Genim yaptı ve Ana Tema konuşmasını Smart City 
Cluster’dan Veronica Ramirez del Valle gerçekleştirdi. 
UCLG-MEWA Çevre Komitesi tarafından düzenlenen 
Akıllı Şehirlerin İklim Değişikliği ile Mücadelede 
Rolü konulu ikinci panel, karbon-nötr binalar, gri su 
hasadı ve aktif tasarım stratejileri gibi ileri teknikle-
rin kullanımı ile yeni şehir planlamalarında iklim de-
ğişikliğinin nasıl yer aldığını ve iklim değişikliği ile 
mücadelede şehirlerin rolünü inceledi. Filistin Yerel 
Yönetimler Birliği Direktörü Abdallah Anati panelin 
moderatörlüğünü yaparken Dr. Delia Dimitriu ana 
tema konuşmasını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler 
ve Kentsel Mobilite Komitesi 
tarafından gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Mimari: Akıllı Yaşam 
Alanları konulu panelde, gelecek 
nesiller icin yaşanabilir alanlar 
sağlanmasına yönelik tartışmalara  
odaklanıldı.

The panel on Sustainable 
Architecture: Smart Living Spaces 
by UCLG-MEWA Committee on 
Smart Cities and Urban Mobility 
focused on discussions on 
ensuring livable spaces for future 
generations.

8 FAALİYETLER    IN ACTION 
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A Memorandum of Understanding has been 
signed between Kale Group and UCLG-ME-
WA to ensure cooperation in projects and 

activities to be carried out in the field of sustaina-
bility. The signing ceremony was held on 4 Novem-
ber 2022 at the UCLG-MEWA General Secretariat 
with the participation of the delegation headed by 
Zeynep Bodur Okyay, Kale Group Chairperson of 
the Board of Directors and CEO. 

Sürdürülebilirlik alanında yürütülecek proje 
ve faaliyetlerde iş birliğini sağlamak üzere 
Kale Grubu ve UCLG-MEWA arasında Muta-

bakat Zaptı imzalandı. İmza töreni, Kale Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur 
Okyay’ın başkanlığındaki heyetin katılımı ile 4 Ka-
sım 2022 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterli-
ğinde gerçekleştirildi. 

MEWA BÖLGESİ’NDE ÖZEL SEKTÖR 
İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR!
PRIVATE SECTOR COOPERATION IS 
STRENGTHENING IN MEWA REGION!

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr.Mehmet Duman ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay 
Mutabakat Zaptı imzaladılar. 
Dr. Mehmet Duman, Secretary General of UCLG-MEWA and Zeynep Bodur Okyay, Kale Group Chairperson of 
the Board of Directors signed a Memorandum of Understanding. 

10 FAALİYETLER    IN ACTION 



Cooperation between the parties will intensify, espe-
cially in the fields of smart and sustainable cities. Un-
der the leadership of Zeynep Bodur Okyay, Chairperson 
and CEO of Kale Group, who manages the smart and 
sustainable cities branch of the G100 global initiative 
(Group of 100 Global Women Leaders), joint efforts will 
be made to ensure that women leaders operating both 
in the MEWA Region and globally are part of this net-
work. 

Taraflar arasındaki iş birliği, özellikle akıllı ve sürdürü-
lebilir şehirler teması altında yoğunluk kazanacak. Kü-
resel bir inisiyatif olan G100’ün (Group of 100 Global 
Women Leaders) akıllı ve sürdürülebilir şehirler kana-
dını yöneten Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın öncülüğünde, gerek 
MEWA Bölgesi’nde gerekse küresel çapta faaliyet gös-
teren kadın liderlerin bu ağın bir parçası olması için 
ortak çalışmalar sürdürülecek. 

Kale Grubu Yönetim Kurulu (G-100) ve UCLG-MEWA Genel Sekreterliği. 
Delegation of Kale Group (G-100) and sta� of UCLG-MEWA General Secretariat.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve Kale Grubu (G-100) heyeti.
Secretary General of UCLG-MEWA and Kale Group (G-100) Delegation.
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UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi ön-
celikleri arasında yer alan sürdürülebilir 
turizm gündemi MEWA Bölgesi’nde gün 

geçtikçe daha da önem kazanmaya devam ediyor. 

Turizmde Sürdürülebilirlik Derneği (TUSDER), Boğazi-
çi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından 
02-03 Aralık tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Albert 
Long Hall binasında düzenlenen Sürdürülebilir Tu-
rizm Zirvesi’22 yerel ve ulusal yönetim, özel sektör ve 
akademi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Malta Turizm Ba-
kanlığı Genel Sekreteri Anthony Gett, Zagreb Turizm 
Kurulu Direktörü Ivana Alilović ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Turizm Şube Müdürü Hüseyin Gazi Coşan 
gibi isimlerin katılımı ile gerçekleşen zirve kapsamın-

T he sustainable tourism agenda, included 
among the priorities of the UCLG-MEWA 
Committee on Culture and Tourism, contin-

ues to gain more spotlight day by day in the MEWA 
Region.

Organized by the Association for Sustainability in Tour-
ism (TUSDER), Boğaziçi University Lifelong Learning 
Center and Boğaziçi University Department of Tourism 
Management, the Sustainable Tourism Summit’22 was 
held on 02-03 December at the Albert Long Hall build-
ing of Boğaziçi University with the participation of local 
and national government, private sector and university 
representatives.

Within the scope of the summit, which was held with the 
participation of Dr. Elif Balcı Fisunoğlu Türkiye Tourism 
Promotion & Development Agency Vice General Man-
ger, Anthony Gett Malta Ministry of Tourism Secretary 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TURİZM ZİRVESİ’22 
SUSTAINABLE TOURISM SUMMIT’22
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General, Ivana Allovic Zagreb District Tourism Board 
Director and Hüseyin Gazi Coşan Istanbul Metropolitan 
Municipality Tourism Branch Director and many more, 
relations between sustainable tourism and economy, 
awareness, employment, culture and art were discussed.

At the end of the two-day workshop, where important 
issues such as the role of private sector initiatives in re-
vealing the potential of tourism in the sustainable de-
velopment of our planet, the importance of tourism in 
the development of local people, and the current state 
of Türkiye in the sustainable tourism were discussed, 
road map proposals for sustainable tourism were pre-
sented with the participants.

da sürdürülebilir turizm ve ekonomi, farkındalık, istih-
dam, kültür ve sanat gibi konular ele alındı.

Gezegenimizin sürdürülebilir kalkınmasında sahip ol-
duğu potansiyelin açığa çıkarılmasında özel sektör gi-
rişimlerinin önemi, turizmin yerel halkın kalkınmasın-
daki önemi, Türkiye’nin küresel sürdürülebilir turizm 
gündemindeki yeri gibi önemli konuların masaya 
yatırıldığı iki günlük çalıştayın sonunda tüm katılımcı-
ların katkılarıyla sürdürülebilir turizm için yol haritası 
önerileri sunulmuştur.
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Global Task Force on Migration (GTFM), run 
by UCLG-MEWA Committee on Social Inclu-
sion secretariat, organized: Local Authori-

ties and the Protracted Refugee Crisis: Sharing of 
Key Lessons Learned and Suggestions Program, 

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin sek-
retaryasını yürüttüğü Göç Küresel Görev 
Gücü (GTFM), Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak olarak Yerel 
Yönetimler ve Uzun Süren Mülteci Krizi: Öğrenilen 

GTFM’İN YEREL YÖNETİMLER VE 
UZUN SÜREN MÜLTECİ KRİZİ 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ
GTFM HELD LOCAL ADMINISTRATIONS AND 
PROTRACTED REFUGEE CRISIS PROGRAM 
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in partnership with the United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR). The program took 
place on 12 December 2022 with more than 350 
participants from different parts of the world. Si-
multaneous interpretations in English, Arabic, Turk-
ish, French and Italian were provided in the online 
program.

The Municipalities facing the refugee crisis for a long 
time took part in the program, shared their experiences, 
and made important recommendations for municipal-
ities that have just been exposed to similar situations. 
It has provided significant scope for how local gov-
ernments, at the forefront of the refugee crisis, shape 
their inclusion policies. In addition, essential tools and 
resources that municipalities can use for refugees were 
introduced in the program. “Effective Integration of Ref-
ugees Handbook” prepared by UNHCR in 23 languages, 
“Lampedusa Charter,” the most up-to-date initiative of 
local governments and accepted within the scope of 
UCLG Daejeon Congress in October 2022, “UCLG Mi-
gration Practices Community (CoP-Mig)” facilitated by 
GTFM and “GTFM Reports” were the resources intro-
duced in the program. 

Inauguration and the Main Theme
The program was inaugurated by Gillian Triggs, UN-
HCR’s Deputy High Commissioner for Protection. Triggs, 
who started her speech by emphasizing the importance 

Temel Derslerin ve Önerilerin Paylaşılması prog-
ramını düzenledi. Program, 12 Aralık 2022 tarihin-
de dünyanın farklı yerlerinden 350’den fazla katı-
lımcı ile gerçekleşti. Çevrim içi olarak düzenlenen 
programda İngilizce, Arapça, Türkçe, Fransızca ve 
İtalyanca tercümeler sağlandı.

Uzun süredir mülteci kriziyle karşı karşıya olan beledi-
yeler programda yer alarak; özellikle Ukrayna ve Rus-
ya savaşından sonra durumu yeni yaşayan belediye-
ler için deneyim paylaşımında ve önemli tavsiyelerde 
bulundu. Program, mülteci krizinin ön saflarında yer 
alan yerel yönetimlerin, içerme politikalarını nasıl şe-
killendireceği konusunda önemli bir alan sağladı. Ay-
rıca belediyelerin, mültecilere yönelik kullanabileceği 
önemli araçlar ve kaynaklar programda tanıtıldı. UN-
HCR’ın 23 dilde hazırladığı “Mültecilerin Etkili Entegras-
yonu El Kitabı”, yerel yönetimlerin en güncel inisiyatifi 

Program, mülteci krizinin ön 
saflarında yer alan yerel yönetimlerin, 
içerme politikalarını nasıl 
şekillendireceği konusunda önemli 
bir alan sağladı. Ayrıca belediyelerin, 
mültecilere yönelik kullanabileceği 
önemli araçlar ve kaynaklar 
programda tanıtıldı.

It has provided significant scope 
for how local governments, at the 
forefront of the refugee crisis, shape 
their inclusion policies. In addition, 
essential tools and resources that 
municipalities can use for refugees 
were introduced in the program.
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of initiatives such as GTFM, briefly informed the partici-
pants about the Effective Integration of Refugees Hand-
book prepared by the UNHCR Migration Policy Group. 
Afterward, Triggs highlighted the support already pro-
vided by local governments worldwide for displaced 
people. Later in her speech, she emphasized the impor-
tance of balancing the possibilities of the newly arrived 
asylum seekers and the host society. Finally, she called 
on all cities to intensify their work for the Global Refugee 
Forum (GRF), the second of which will be held in Decem-
ber 2023.

The keynote speaker of the meeting was Zeynel Abidin 
BEYAZGÜL, Mayor of Şanlıurfa Metropolitan Munici-
pality and UCLG-MEWA Co-President, from Türkiye. In 
his speech, Beyazgül conveyed to the participants how 
much the Middle East and West Asia region has been 
affected by human mobility. He emphasized UCLG-ME-

olan ve Ekim 2022 UCLG Daejeon Kongresi kapsamın-
da kabul edilen “Lampedusa Şartı”, GTFM’nin kolaylaş-
tırıcılığını yaptığı “UCLG Göç Uygulamaları Topluluğu 
(CoP-Mig)” ve “GTFM Raporları” programda tanıtılan 
kaynaklar oldu. 

Açılış ve Ana Tema
Programın açılışı, UNHCR’ın Korumadan Sorumlu 
Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs tarafından 
yapıldı. Konuşmasına GTFM gibi inisiyatiflerin önemi-
ni vurgulayarak başlayan Triggs, katılımcılara UNHCR 
Göç Politikalar Grubu tarafından hazırlanan Mülteci-
lerin Etkili Entegrasyonu El Kitabı ile ilgili bazı bilgiler 
verdi. Sonrasında Triggs dünyanın her yerinde yerel 
yönetimlerin yerinden edilen insanlar için halihazırda 
verdikleri destekleri vurguladı. Konuşmasının ilerle-
yen kısımlarında, özellikle yeni gelen sığınmacıların 
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WA’s approach, initiatives, and services to its member 
municipalities. He further explained the effects of the 
migration towards the city of Şanlıurfa on the local 
people. In the following parts of his speech, Beyazgül 
said that a separate support mechanism should be es-
tablished for cities that host large numbers of refugees 
under the patronage of the United Nations. Emphasiz-
ing the principle of burden sharing, Beyazgül under-
lined the importance of sharing the experiences and 
knowledge gained by cities on human mobility. Finally, 
he concluded his speech by saying how dangerous it is 
to use refugees as a tool in the hands of politicians and 
that all local governments should take the initiative in 
this regard. Following the Key Note Speech, Cemal Baş, 
Head of Projects and Finance at Union of Municipalities 
of Türkiye (UMT) presented a background information 
about GTFM and its Ecosystem. 

Local Governments Response to 
Protracted Influx of Refugees: Lessons 
Learned and Recommendations,” Panel 
Session
Representatives of the cities of Lampedusa from Italy, 
Irbid from Jordan, and Barashov from Romania par-
ticipated in this panel. Speakers shared the experiences 
the cities they represent have on human mobility with 
the participants. The former Mayor of Lampedusa, Totò 
Martello, shared how he tried to help people in the ref-
ugee flow in Lampedusa in the Mediterranean. At the 
same time, he conveyed to the participants how he laid 
the foundations of the Lampedusa Charter under the 
initiative of the Lampedusa Peace Council and with the 
support of UCLG. Martello also called on all local lead-
ers to participate in this initiative, explaining how the 
Lampedusa Charter will guide human mobility for cit-
ies. Flavia Boghiu, Deputy Mayor of Braşov, who faced 

ve ev sahibi toplumun imkanları arasındaki dengenin 
önemini vurguladı. Son olarak ise tüm şehirlere, ikin-
cisi Aralık 2023’te yapılacak Küresel Mülteci Forumu 
(GRF) için çalışmalarını yoğunlaştırması çağrısında 
bulundu.

Toplantının ana tema konuşmacısı Türkiye’den Şanlı-
urfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Beyazgül, ko-
nuşmasında Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinin insan 
hareketliliğinden ne ölçüde etkilendiğini katılımcıla-
ra aktardı. Sonrasında UCLG-MEWA’nın bu konuda-
ki yaklaşımını, inisiyatiflerini ve üye belediyelerine 
olan hizmetlerini vurguladı. Aynı zamanda, Şanlıurfa 
şehrine yönelen göçün yerel halka etkilerini de an-
lattı. Beyazgül, konuşmasının ilerleyen kısımlarında 
Birleşmiş Milletler himayesi altında yüksek sayılarda 
mülteci barındıran kentler için ayrı bir destek meka-
nizması oluşturulması gerektiğini söyledi. Yük pay-
laşımı ilkesini vurgulayan Beyazgül, kentlerin insan 
hareketliliği konusunda elde ettikleri deneyimlerin 
ve bilgilerin paylaşılmasının öneminin altını çizdi. Son 
olarak, mültecilerin siyasetçilerin elinde bir araç ola-
rak kullanılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu 
konuda bütün yerel yönetimlerin inisiyatif almaları 
gerektiğini söyleyerek konuşmasını bitirdi. Ana tema 
konuşmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, GTFM’ın arka 
planı ve ekosistemi ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. 

“Uzun Süren Mülteci Akınına Yerel 
Yönetimlerin Tepkisi: Çıkarılan Dersler 
ve Öneriler” Panel Oturumu
Bu panelde İtalya’dan Lampedusa, Ürdün’den İrbid ve 
Romanya’dan Baraşov kentlerinin temsilcileri yer aldı. 
Konuşmacılar, temsil ettikleri kentlerin insan hareket-
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the refugee movement after the war between Russia 
and Ukraine, was among the speakers of this panel. In 
the first part of her speech, Boghiu gave statistical in-
formation about Braşov’s city profile and the refugees 
they host. Afterward, she explained what type of work 
they do as a municipality to meet people’s basic needs. 
Boghiu also shared how the municipality received tre-
mendous support from civil society and volunteers in 
managing this crisis. Concluding her speech, Boghiu 
said they do not have much experience in the refugee 
crisis and are open to supporting municipalities that 
have faced similar situations. After panelists from Italy 
and Romania, Leila Youssef, Deputy Director of the In-
ternational Projects and Programs Unit of Irbid Metro-
politan Municipality, the second largest city in Jordan, 
addressed the panel as a speaker. 

Introductory Session: Resources; 
Municipalities Can Benefit From 
The session was organized to introduce some reference 
resources that municipalities can benefit from while 
working on human mobility. The “Effective Integration 
of Refugees Handbook” prepared by UNHCR was first 
introduced in the session. While presenting the hand-
book, Susanne Klink explained the background of this 
resource and its importance as an essential source of 
information

The second part of the session was reserved for intro-
ducing GTFM’s work and the resources it contributed. 
Bastien Revel, who made the presentation, first gave in-
formation about the GTFM background and explained 
how it works. Describing the work of GTFM to date, Revel 
explained how GTFM played a role in the preparation of 
resources such as “How Cities Contribute to the Global 
Compact on Refugees,” where the best practices of 86 
cities are presented. Finally, Revel called on local govern-
ment representatives to be a part of GTFM’s work and 
a signatory to the Gaziantep Declaration carried out by 
GTFM. 

liliği konusunda nasıl bir deneyime sahip olduğunu 
katılımcılarla paylaştı.

Lampedusa eski belediye başkanı Totò Martello pa-
nelde yer alarak Akdeniz’deki Lampedusa’da yaşanan 
mülteci akınında insanlara nasıl yardım etmeye çalış-
tığını paylaştı. Aynı zamanda Lampedusa Barış Kon-
seyi’nin inisiyatifinde ve UCLG desteğiyle Lampedusa 
Şartı’nın temellerini nasıl attığını katılımcılara aktardı. 
Martello aynı zamanda Lampedusa Şartının kentler 
için insan hareketliliği konusunda nasıl rehberlik ede-
ceğini anlatarak bütün yerel liderlere bu inisiyatifin 
bir parçası olma çağrısında bulundu.

Rusya - Ukrayna Savaşı’nın ardından mülteci hare-
ketliliğiyle karşı karşıya kalan Braşov Belediye Başkan 
Yardımcısı Flavia Boghiu da bu panelin konuşmacıları 
arasında yer aldı. Boghiu konuşmasının ilk kısmında 
Braşov’un nasıl bir kent olduğunu anlatarak ev sa-
hipliği yaptıkları mülteciler hakkında bazı istatistiki 
bilgiler verdi. Sonrasında belediye olarak insanların 
temel ihtiyaçlarını karşılamak için ne tür çalışmalar 
yürüttüklerini anlattı. Boghiu aynı zamanda bu krizin 
yönetiminde belediye olarak sivil toplumdan ve gö-
nüllülerden nasıl büyük destekler aldıklarını katılımcı-
larla paylaştı. Boghiu konuşmasına son verirken mül-
teci krizi konusunda çok deneyime sahip bir belediye 
olmadıklarını ve bu konuda tecrübesi olan belediye-
lerin desteklerine açık olduklarını söyledi.

İtalya ve Romanya’dan katılım gösteren panelistle-
rin ardından, Ürdün’ün ikinci en büyük şehri olan 
Irbid’ten, Irbid Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 
Projeler ve Programlar Birimi Müdür Yardımcısı Leila 
Youssef panelde konuşmacı olarak yer aldı. 

Belediyelerin Yararlanabilecekleri 
Kaynaklar Tanıtım Oturumu
Oturum, belediyelerin insan hareketliliği konusunda 
çalışma yürütürken faydalanabileceği bazı başvuru 
kaynaklarının tanıtımı için düzenlendi. Oturumda ilk 
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In the last part of the session, Fatima Fernández shared 
the work of the UCLG Society for Migration Practices 
(CoP-Mig). Fernández first talked about how CoP-Mig 
came about, how the work was carried out, and what 
kind of place it holds within UCLG. Emphasizing that 
GTFM will manage the work of CoP-Mig in 2023, Fernán-
dez conveyed to local governments how they can inte-
grate them into CoP-Mig studies.

Closing Session
The last speech of this program was from UNDP Türkiye 
Resident Representative Louisa Vinton. Vinton began 
by emphasizing the importance of initiatives such as 
GTFM. Afterward, She emphasized the vital role of local 
governments in human mobility, which has a critical 
position in today’s world, and said that UNDP is always 
ready to provide the necessary support. Finally, Vinton 
stated that the Global Forum for Refugees, which will be 
held in Geneva in December 2023, is a significant oppor-
tunity to make the voice of the Local more heard.

olarak UNHCR tarafından hazırlanan “Mültecilerin Et-
kili Entegrasyonu El Kitabı” tanıtımı yapıldı. El kitabının 
tanıtımını yapan Susanne Klink, bu kaynağın nasıl bir 
arka planı olduğunu ve içindeki bilgilerden nasıl mak-
simum fayda sağlanacağını anlattı.

Oturumun ikinci kısmı, GTFM’in yaptığı çalışmaların 
ve katkı sunduğu kaynakların tanıtımı için ayrıldı. 
Sunumu yapan Bastien Revel, önce GTFM arka planı 
ile ilgili bilgiler vererek nasıl çalıştığını katılımcılara 
anlattı. 86 şehrin iyi uygulamalarının sunulduğu “Şe-
hirler, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakata Nasıl Katkı 
Sunuyor” gibi kaynakların hazırlanmasında GTFM’in 
nasıl rol oynadığını aktardı. Revel son olarak yerel yö-
netim temsilcilerini, GTFM’in çalışmalarının parçası 
olma ve GTFM’in takibini yürüttüğü Gaziantep Dekla-
rasyonunun imzacısı olma çağrısında bulundu.

Oturumun son kısımda UCLG Göç Uygulamaları Top-
luluğu’nun (CoP-Mig) çalışmalarını Fatima Fernández 
paylaştı. Fernández ilk olarak CoP-Mig’ın nasıl ortaya 
çıktığını, çalışmaların nasıl bir yöntem izlenerek yürü-
tüldüğünü ve UCLG bünyesinde nasıl bir yer kapsa-
dığını anlattı. Fernández, GTFM’in 2023 yılında CoP-
Mig’ın çalışmalarını yöneteceğini vurgulayarak yerel 
yönetimlere, CoP-Mig çalışmalarına nasıl entegre ola-
bileceklerini aktardı.

Kapanış Oturumu
Dünyanın farklı yerlerinden katılımcılara ev sahipliği 
yapan bu programın son konuşmasını UNDP Türkiye 
Mukim Temsilcisi Louisa Vinton yaptı. Vinton konuş-
masına GTFM gibi inisiyatiflerin önemini vurgulaya-
rak başladı. Vinton sonrasında günümüz dünyasında 
kritik bir konuma sahip olan insan hareketliliği ko-
nusunda yerel yönetimlerin önemli rolünü vurgula-
yarak UNDP’nin her zaman gereken desteği verme-
ye hazır olduğunu söyledi. Vinton son olarak Aralık 
2023’te Cenevre’de yapılacak olan Mülteciler Küresel 
Forumu’nun, yerelin sesini daha fazla duyurmak için 
önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi 
Louisa Vinton günümüz dünyasında 
kritik bir konuma sahip olan 
insan  hareketliliği konusunda 
yerel yönetimlerin önemli rolünü 
vurgulayarak UNDP’nin her zaman 
gereken desteği vermeye hazır 
olduğunu soyledi.

UNDP Türkiye Resident 
Representative Louisa Vinton 
emphasized the vital role of local 
governments in human mobility, 
which has a critical position in 
today’s world, and said that UNDP 
is always ready to provide the 
necessary support.
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Bringing together Civil Society Organisations 
(CSOs) and Local Authorities (LAs) from the 
European Union and partner countries with 

European Institutions and bodies the Policy Forum 
on Development (PFD) with the Directorate-Gen-
eral for International Partnerships of the European 
Commission (DG INTPA) held a meeting focusing 
on the first Sustainable Development Goals moni-
toring document drafted by the European Commis-
sion, European Union Voluntary Review (EUVR) and 
the state of SDGs in the EU.

Avrupa Birliği ve ortak ülkelerden sivil top-
lum örgütlerini ve yerel yönetimleri Avru-
pa kurumları ve organları ile bir araya ge-

tiren Kalkınma Politika Forumu (PFD) ile Avrupa 
Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdür-
lüğü (DG INTPA), Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanan ilk Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
değerlendirme belgesi olan Avrupa Birliği Gö-
nüllü Değerlendirme Raporu (EUVR) ve SKA’ların 
AB’deki son durumu hakkında bir toplantı düzen-
ledi.

AVRUPA BİRLİĞİ GÖNÜLLÜ 
DEĞERLENDİRME RAPORU (EUVR) 
İÇİN PFD TOPLANTISI
PFD MEETING FOR THE EUROPEAN UNION 
VOLUNTARY REVIEW (EUVR)
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The region has been the SDG monitoring leader with a 
high number of VNRs, VLRs and VSRs submitted. As of 
2022 more than 40 European VLRs and VSRs have been 
submitted by the European local and regional govern-
ments. The EURV was Included in the European Com-
mission’s work plan for 2023 and planned to be submit-
ted at the 2023 High-Level Political Forum. Considering 
the number of countries the document will encompass 
the EUVR will act as a platform for as much information 
as possible to be included in it. The EUVR will also ac-
knowledge and talk about the role of European VLRs.

The European Commission with the EUVR aims to ex-
ternally:

• Uphold EU commitment to SDGs and to multilateral-
ism in general,

• Influence positively the SDG summit at the middle of 
the SDG cycle,

• Reaffirm the EU as a global actor at the UN,

and internally:

• Articulate in a coherent and systematic way the EU 
commitment related to the SDGs,

• Illustrate EU’s ‘whole of government approach,

• Strengthen engagement with stakeholders.

Bölge, çok sayıda VNR, VLR ve VSR ile SKA izleme lideri 
konumunda. 2022 itibariyle, Avrupa yerel ve bölgesel 
yönetimleri tarafından 40’tan fazla VLR ve VSR sunul-
du. 2023 Üst Düzey Siyasi Forum’da sunulması hedef-
lenen EUVR, Avrupa Komisyonu’nun 2023 çalışma 
planında yer almakta. Belgenin kapsayacağı ülke sa-
yısı göz önüne alındığında, EUVR, mümkün olduğun-
ca fazla bilginin dâhil edilmesi için bir platform mahi-
yetinde olacak. Belge ayrıca SKA yerelleştirilmesinde 
Avrupa’da yayınlanan VLR’lerin rolünü tanıyarak dâhil 
edecek.

Avrupa Komisyonu hazırlanan EUVR ile harici ola-
rak şunları amaçlamakta:

• AB’nin SKA’lara ve genel olarak çok çoktaraflılığa 
olan bağlılığını desteklemek,

• SKA döngüsünün ortasındaki SKA zirvesine olum-
lu katkıda bulunmak,

• AB’yi BM’de küresel bir aktör olarak yeniden teyit 
etmek.

AB dâhilinde ise şunları amaçlamakta:

• AB’nin SKA’lara ilişkin taahhüdünü tutarlı ve siste-
matik bir şekilde ifade etmek,

• AB’nin bütüncül yönetim yaklaşımını göstermek,

• Paydaşlarla etkileşimi güçlendirmek.
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Takv�m   I    Calendar

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi 
Başkanlık Divanı Toplantısı ve GTFM 
Etkinliği

UCLG-MEWA Committee on Social 
Inclusion Presidency Meeting and 
GTFM Event

Virtual

12
ARALIK / DECEMBER

UCLG 21. OIPD Konferansı

UCLG 21st OIPD Conference

Grenoble, France

07 - 10
ARALIK / DECEMBER

İnsan Hakları Günü

Human Rights Day

United Nations Day

10
ARALIK / DECEMBER
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UCLG 2022 Etkin Kalkınma İşbirliği 
Zirvesi

UCLG 2022 Effective Development 
Cooperation Summit

Geneva

12 - 14
ARALIK / DECEMBER

Uluslararası İnsani Dayanışma Günü

International Human Solidarity Day

United Nations Day 

20
ARALIK / DECEMBER
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T he rapid growth of cities due to industrializa-
tion and population growth has revealed the 
need for alternatives apart from the trans-

portation service provided by pedestrians and hors-
es. With the effect of this need and technological 
developments, public transportation alternatives 
have increased. 

In the early 1600s, Phaeton Taxis were introduced in Lon-
don and Paris. While in the 1800s, the process of public 
transportation began with the emergence of omnibus-
es, large carriages pulled by horses and used for public 
transportation, on the streets. Omnibuses, known to be 
used for the first time in Nantes, France, in 1825, were 
also very common in London at the same time. In 1832, 
it was recorded that there were 400 horse-drawn omni-
buses plying around London. Istanbul, which started its 
journey of public transportation in the early periods, the 
Istanbul Tramway Company was permitted to operate 
omnibuses with the contract dated 1869 to the feasible 
places of the city without considering any privilege. At 
the same time, tram and commuter rail services started 
in the main cities of the world, including New York, Bos-
ton, London, and Istanbul. Over the years, public trans-
port improved and transformed significantly. 

Kentlerin, sanayileşme ve nüfus artışına 
bağlı olarak hızla büyümesi, yaya ve atlarla 
sağlanan ulaşım hizmeti dışında farklı al-

ternatiflere ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu ihtiyacın ve 
ihtiyaca yönelik teknolojik gelişmelerin etkisiyle 
de toplu taşıma alternatifleri arttı.

İlk olarak 1600’lerin başında Londra ve Paris’te fayton 
taksiler hizmete girdi. 1800’lerde ise, toplu taşıma 
amacıyla kullanılan ve atlar tarafından çekilen büyük 
arabalar olan omnibüslerin sokaklara çıkmasıyla, top-
lu taşımacılık süreci de başladı. İlk defa 1825’te Fran-
sa’nın Nantes şehrinde kullanıldığı bilinen omnibüs-
ler, aynı dönemlerde Londra’da da çok yaygınlaşmıştı. 
1832’de, Londra’nın etrafında dolaşan 400 atlı omni-
büs olduğu bilinmekteydi. Toplu taşıma serüvenine 
yine erken dönemlerde başlayan İstanbul’da ise 1869 
tarihli sözleşmeyle ve imtiyaz şeklinde olmamak şar-
tıyla kentin uygun görülecek yerlerine omnibüs çalış-
tırma izni İstanbul Tramvay Şirketi’ne verildi. Aynı dö-
nemlerde New York, Boston, Londra, İstanbul da dahil 
olmak üzere dünyanın başlıca kentlerinde tramvay ve 
banliyö demiryolu hizmeti de başladı. Toplu taşımacı-
lık dönemsel olarak gelişti, yenilendi.

Odak   I    Focus

Dr. Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ
Kıdemli Yönetici, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Senior Executive WRI Türkiye Sustainable Cities

KENTSEL HAREKETLİLİK İÇİN 
YENİLİKÇİ AĞLAR
INNOVATIVE NETWORKS
FOR URBAN MOBILITY
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İlk defa 1825’te Fransa’nın Nantes 
şehrinde kullanıldığı bilinen omnibüsler, 
aynı dönemlerde Londra’da da çok 
yaygınlaşmıştı. 1832’de, Londra’nın 
etrafında dolaşan 400 atlı omnibüs olduğu 
bilinmekteydi.

Omnibuses, known to be used for the first 
time in Nantes, France, in 1825, were also 
very common in London at the same time. 
In 1832, it was recorded that there were 
400 horse-drawn omnibuses plying around 
London.



In the 20th century, with the development of rapid 
transportation infrastructure and innovation in manu-
facturing, in parallel with the growth of the middle class, 
the demand for private vehicles became widespread. 

However, today, with the impact of climate change and 
urban congestion, policymakers and city officials are 
under pressure to plan and implement transportation 
services for the citizens, where sustainability is prior-
itized by taking advantage of technology and consider-
ing the requirements of the age. Many local authorities 
are launching new initiatives to diversify and expand 
public transport systems. As developments occur and 
innovations are made, we see a new era in which in-
ter-sectoral and inter-stakeholder cooperation within 
the sector comes to the front.

Kavşak Network Micro Grant Support
The “Türkiye Sustainable Urban Transportation Network 
(KAVŞAK)” project, prepared within the scope of the Civ-
il Society Tool and Media – Civil Society Networks and 
Platforms Support Program financed by the European 
Union, is a network created to improve inter-sectoral 
and inter-stakeholder communication and coopera-
tion. Kavşak Network, which prioritizes people and the 
environment, is a network that focuses on sustainable 
transportation systems and tries to meet the accessibili-
ty and mobility needs of all segments of society. 

To achieve these goals, it is also among the main objec-
tives to act together with the leading institutions and 

Sonraki yüzyılda ise hızlı ulaşım altyapısının gelişimi-
ne paralel olarak; imalatta yaşanan yenilikçilik, orta 
sınıfın büyümesi ve özel araç kulanımını talep etme-
siyle birlikte özel araçlar yaygınlaştı. 

Ancak günümüzde, iklim değişikliği ve kentsel tıka-
nıklığın etkisiyle politika yapıcılar ve şehir yetkilileri, 
vatandaşlara sürdürülebilirliğin de ön planda tutuldu-
ğu ulaşım hizmetini vermek için teknolojiden ve ça-
ğın getirdiği ihtiyaçlardan faydalanarak planlama ve 
uygulama yapmaya yönelik baskı altında. Birçok yerel 
otoritenin toplu taşıma sistemlerini çeşitlendirmek ve 
yaygınlaştırmak için yeni girişimler başlattığını göre-
biliriz. Gelişmeler yaşandıkça ve yenilikler yapıldıkça 
da sektörler arası ve sektör içinde de paydaşlar arası 
işbirliğinin ön plana çıktığı yeni bir dönem görüyoruz.

Kavşak Ağı Mikro Hibe Desteği
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum 
Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar 
Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türki-
ye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı (KAVŞAK)” projesi 
de sektörler arası ve paydaşlar arası iletişim ve işbir-
liğini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir ağ. KAV-
ŞAK Ağı, insanı ve çevreyi önceliklendiren; sürdürüle-
bilir ulaşım sistemlerine odaklanan ve toplumun tüm 
kesimlerinin erişilebilirlik ve hareketlilik ihtiyaçlarına 
cevap vermeye çalışan bir ağ. Bu hedefleri gerçekleş-
tirmek için, alanının öncüsü olan kurum ve kuruluş-
larla birlikte hareket etme ve birbirinden öğrenme 
kültürünü geliştirmek ve gelecek yıllar için bu kültürü 
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KAVŞAK Ağı, insanı ve çevreyi 
önceliklendiren; sürdürülebilir ulaşım 
sistemlerine odaklanan ve toplumun tüm 
kesimlerinin erişilebilirlik ve hareketlilik 
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir ağ.

Kavşak Network, which prioritizes people 
and the environment, is a network that 
focuses on sustainable transportation 
systems and tries to meet the accessibility 
and mobility needs of all segments of 
society.



organizations and develop a culture of mutual learning 
and make this culture a system for the coming years.

One of the methods used within the scope of the pro-
ject to achieve these goals was the Micro-Grant Pro-
gram. Kavşak Network, Micro Grant Program, provided 
12,000 Euros for the projects of 4 consortia, which were 
established under the leadership of non-governmental 
organizations and included public institutions, private 
sector organizations, and academic institutions, sup-
porting local, sustainable urban transportation.

The project, “Share the Lane and Reach Safely,” focused 
on the bicycle being a common and reliable means of 
transportation in Sakarya and entitled to benefit from 
the Micro-Grant Program, it was aimed to increase the 
empathetic understanding between motor drivers and 
cyclists, and to raise awareness, and consciousness of 
drivers and bicycle users to comply with traffic rules. 

All stakeholders involved in traffic in Sakarya were 
brought together within the project’s scope. The city’s 
deficiencies in sustainable transportation and the ar-
eas that need to be developed were discussed. Empa-
thy training was given to cyclists and public transport 
drivers, and both groups were informed about the legal 
framework and the importance of attention and visibil-
ity in traffic.

Another project benefiting from the Micro-Grant pro-
gram, “İzmit Bazaar Bicycle Courier Network,” aimed 
to provide urban package deliveries with sustainable 
transportation methods. The project, which actively 
implements Good4Trust in Izmit, one of the basic prin-
ciples of Izmit Bazaar, supports the environment and 

artık bir sistem haline getirmek de temel amaçlar ara-
sında.

Bu amaçları gerçekleştirmek için proje kapsamında 
kullanılan yöntemlerden birisi de Mikro Hibe Progra-
mı oldu. KAVŞAK Ağı Mikro Hibe Programı, sivil top-
lum kuruluşları liderliğinde kurulan ve kamu kurum-
ları, özel sektör kuruluşları ve akademik kuruluşları 
içeren 4 konsorsiyumun yerelde sürdürülebilir kent 
içi ulaşımı destekleyen projelerine toplamda 12.000 
Avro fon sağladı.

Mikro Hibe Programı’ndan faydalanmaya hak kaza-
nan projelerden biri olan “Şeridi Paylaş Güvenle Ulaş” 
Projesi ile Sakarya’da bisikletin yaygın ve güvenilir bir 
ulaşım aracı olması için, araç sürücülerinin ve bisik-
letlilerin empati anlayışlarının arttırılması, farkındalık 
oluşturulması, sürücü ve bisiklet kullanıcılarının trafik 
kurallarına uymaları için bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında Sakarya’da trafikte yer alan tüm 
paydaşlar bir araya getirildi ve şehrin sürdürülebilir 
ulaşımla ilgili eksiklerinin ve geliştirilmesi gereken 
konuların neler olduğu tartışıldı. Proje kapsamında 
bisiklet kullanıcıları ve toplu taşıma araç şoförlerine 
yönelik empati eğitimleri verildi ve her iki gruba da 
yasal çerçeve, trafikte dikkatin, görünürlülüğün öne-
mine dair bilgilendirmeler yapıldı.

Mikro Hibe programından faydalanan bir diğer proje 
“İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Ağı”  ile kent içi paket tes-
limatlarının sürdürülebilir ulaşım yöntemleri ile sağ-
lanması amaçlandı. İzmit’te hali hazırda aktif olarak 
işleyen Good4Trust İzmit Çarşısı temel ilkelerinden 
biri olan çevreye ve doğaya dost üretim ve türeti-
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nature-friendly production and package delivery stage 
of the production and makes it environment-friendly by 
using bicycle courier and also supports the communica-
tion between producers and consumers. 

The upgradation works of bicycle tracks in Izmit were 
taken up, and the problems related to the safety of all 
commuters in the bicycle priority traffic were brought up 
in the agenda.  

A guide booklet prepared within the project’s scope 
aimed to assist the cities and institutions that want to 
implement the bicycle courier project in their regions.

Another project that received support from the Kavşak 
Network Micro Grant Program was the “Safe Routes to 
Playgrounds” Project. The project is aimed to contribute 
to the improvement of the safety and accessibility of the 
roads leading to the playgrounds, which is the place 
where children are most active in the city, in the Bayrak-
lı district of İzmir and to mobilize local governments to 

min paket teslimatı etabını bisiklet kurye kullanarak 
çevreci hale getiren proje ile üretici-türetici iletişimi 
de desteklendi. İzmit’te bisiklet yolları ve bisikletli 
öncelikli trafikteki tüm kullanıcılarının güvenliğinin 
geliştirilmesi adına da sorunlar gündeme getirildi ve 
iyileştirilme çalışmaları başladı. Proje kapsamında ha-
zırlanan rehber kitapçık ile de bisiklet kurye projesini 
kendi bölgelerinde uygulamak isteyen şehir ve ku-
rumlara yön gösterici olunması hedeflendi.

KAVŞAK Ağı Mikro Hibe Programından destek alan bir 
diğer proje “Oyun Alanlarına Güvenli Rotalar” Proje-
siydi. Proje ile İzmir Bayraklı ilçesinde çocukların kent 
içerisinde en çok hareketlilik gösterdikleri yer olan 
oyun alanlarına giden yolların güvenliğinin ve erişile-
bilirliğinin geliştirilmesine ve yerel yönetimleri çocuk 
dostu ulaşım politikasının oluşturulması yönünde ha-
rekete geçirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmış-
tır. Bu kapsamda farkındalık geliştirilmesine yönelik 
bir video hazırlandı ve diyalog toplantısı düzenlendi. 
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Destek alan bir diğer proje ise “Toplu Taşımaya Ulaşan 
Kadın - TOPUK” projesiydi. Proje ile kadınların toplu 
taşımaya erişimini güvenli, emniyetli ve konforlu hale 
getirmek için katılımcı yöntemlerle birlikte mekansal 
müdahaleler geliştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda 
pilot alan olarak Maltepe İlçesi’nde yer alan Prof. Dr. 
Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) belirlendi. Pro-
je analiz, tasarım ve uygulama olmak üzere 3 modül 
olarak  kurgulandı. Her aşamada katılımcılık ön plan-
da tutuldu. Çalıştay ve anket çalışmalarının yanı sıra,  
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve çevresinin 
yer aldığı bir maket çalışması, alanın kullanıcılarının 
gözlemlerini alarak geliştirmek amacıyla kullanıldı 
ve mekan özelinde öneriler sunulması sağlandı. Mi-
marlık, iç mimarlık, şehir planlama, endüstri ürünle-
ri tasarımı gibi farklı tasarım disiplinlerinde okuyan 
veya yeni mezun kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen 
tasarım maratonunda ise sunulan görüşlerden yola 
çıkılarak 8 farklı tasarım fikri geliştirildi. Tüm bu çalış-
maların çıktısı olarak, belirlenen pilot alanda taktiksel 
şehircilik anlayışını temel alan sokak uygulama etkin-
liği düzenlendi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki yan 
yol ve İETT otobüs durağından başlamak üzere kültür 
merkezinin batısındaki Nar Sokak’ı kapsayan alanda 

create a children-friendly transportation policy. In this 
context, a video and dialogue meeting was held to raise 
awareness.

The “Woman Reaching Public Transport - Topuk” pro-
ject also received support from the funding. The project 
aimed to develop spatial interventions and participa-
tory methods to make women’s access to public trans-
portation safe, secure, and comfortable. In this context, 
Prof. Dr. Türkan Saylan Cultural Center (TSKM), located 
in Maltepe District, was designated as the pilot area. The 
project was designed as three modules: analysis, design, 
and implementation. Participation was prioritized at 
every stage. In addition to workshops and surveys, a 
model study was carried out around the Cultural Center 
and used to develop the area by taking the observations 
of the users of the vicinity, and site-specific suggestions 
were provided. In the design marathon, which was held 
with the participation of people studying different de-
sign disciplines such as architecture, interior architec-
ture, city planning, industrial design, or new graduates, 
eight different design ideas were developed based on 
the opinions presented. As the outcome of all these stud-
ies, a street application activity based on the tactical 
urbanism approach was organized in the determined 
pilot area. 
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Starting from the side road in front of the Prof. Dr. Tür-
kan Saylan Cultural Center and the IETT (Istanbul Elec-
tric Tramway and Tunnel Establishments) bus stop, in 
the area covering Nar street to the west of the cultural 
center, the floor was painted with round shapes and 
various colors. The pedestrian sidewalk was expand-
ed, and awareness was raised in the area to make the 
streets safer for pedestrians; attention-grabbing colors 
were preferred to reduce the speed of vehicles, roads 
were narrowed to calm the traffic, and places, where 
pedestrians could spend time, were created. The trunks 
of perennial trees in the garden of TSKM were pruned to 
make the pedestrian paths more spacious and visible. 
Wooden game units for children to play were prepared, 
and modular seating units were assembled by the par-
ticipants and put into use in the area.

In all projects, cooperation and participation were the 
main elements that stood out the most and were also 
necessary for the accomplishment of the projects. The 
projects carried out by the public, private sector, uni-
versities, and non-governmental organizations with a 
structure that is owned and participated by the public, 
apart from the consortia formed, innovative collabora-
tions have also been developed that will ensure the con-
tinuation of these projects and carry them to different 
stages, which constitutes the main pillar of urban mo-
bility. 

zemin yuvarlak şekiller ve çeşitli renklerle boyanarak 
yaya kaldırımı genişletildi ve alana yönelik farkında-
lık oluşturuldu. Sokakların yayalar için daha güvenli 
hale gelmesi için araçların hızlarını düşürmelerini 
sağlayacak dikkat çekici renkler tercih edildi ve trafi-
ği sakinleştirmek için araç yolları daraltılarak yayala-
rın vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. TSKM’nin 
bahçesinde bulunan çok yıllık ağaçların gövdelerinde 
budama yapılarak yaya yollarının daha ferah ve görü-
nür olması sağlandı. Çocukların oynayabileceği ahşap 
oyun birimleri hazırlandı, modüler oturma birimleri 
katılımcılar tarafından birleştirilerek son haline geti-
rildi ve alanda yerleştirilerek kullanıma açıldı.

Tüm projelerde işbirliği ve katılımcılık en fazla öne 
çıkan ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerek-
li olan ana unsurlardı. Kamu, özel sektör, üniversite 
ve sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle ve 
halkın sahiplendiği ve katılımcı olduğu bir yapıyla 
yürütülen projelerde, oluşturulan konsorsiyumların 
dışında, bu projelelerin devamını sağlayacak ve fark-
lı etaplara taşıyacak ve aslında kentsel hareketliliğin 
temel direğini oluşturan yenilikçi iş birlikleri de geliş-
tirildi.
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T he Women Accessing Public Transportation 
Project (TOPUK) is one of the few projects 
to benefit from the Micro-Grant Program 

supported by the European Union and given by 
the “Türkiye Sustainable Urban Transportation 
Network (Kavşak).” TOPUK project has been im-
plemented with the partnership of Maltepe Munic-
ipality EKA Creative Studio, IMM Department of 
Transportation, Istanbul Technical University- ITU 
Istanbul ON Urban Mobility Laboratory, and Sokak 
Bizim Association. The project aims to identify the 
problems women face in accessing public transpor-
tation points through participatory methods and 
create solutions together with policymakers, and 
implement the emerging ideas with the tactical ur-
banization method in a pilot region. 

What is Tactical Urbanization?
Tactical urbanization refers to making small-scale, tem-
porary interventions in public spaces in cities and show-
ing how public spaces can be developed and improved 
rather than providing a final solution. Such projects are 
brief and explanatory, using low-cost, upcycling, and 
active citizenship methods.   It aims to measure the ef-
fectiveness of the trial ideas by collecting data, making 
observations before and after the application, and in-
volving the user in the design process with the urban re-
hearsal method. The advantages of this method can be 
summarized as enabling users to get used to new and 
seemingly radical ideas and to have a chance to try out 

Toplu Ulaşıma Ulaşan Kadın Projesi (TOPUK) 
Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 
“Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı 

(KAVŞAK)” tarafından verilen Mikro Hibe Progra-
mından faydalanan birkaç projeden biridir. TO-
PUK projesi, Maltepe Belediyesi EKA Creative Stu-
dio, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İTÜ IstanbulON 
Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı ve Sokak Bizim 
Derneği ortaklığı ile hayata geçirilmiştir. Proje 
kadınların toplu ulaşım noktalarına erişimde kar-
şılaştıkları sorunları katılımcı yöntemlerle tespit 
etmek ve tasarımcılarla beraber çözüm önerileri 
üretmek, ayrıca ortaya çıkan fikirleri bir pilot böl-
gede taktiksel kentleşme yöntemi ile uygulamak 
amacını taşımaktadır. 

Taktiksel Kentleşme Nedir?
Taktiksel kentleşme, şehirlerde kamusal alanlarda 
küçük ölçekli, geçici müdahaleler yapmak anlamına 
gelir ve nihai bir çözüm sağlamak yerine kamusal 
mekânların nasıl geliştirilebileceğini ve daha iyi hale 
getirilebileceğini gösterir. Bu tarz projeler düşük ma-
liyetli, ileri dönüşüm ve aktif vatandaşlık yöntemlerini 
kullanan geçici ve açıklayıcı niteliktedir. Uygulama ön-
cesi ve sonrası veri toplayarak ve gözlemler yapılarak, 
deneme yapılan fikirlerin etkinliğini ölçmeyi ve kent-
sel prova yöntemi ile kullanıcının tasarım sürecine ka-
tılımını hedeflemektedir. Bu yöntemin avantajları ise 
kullanıcıların yeni ve radikal görünebilecek fikirlere 
alışmasını sağlamak, imkânsız görünen uygulamaları 

TOPUK PROJESİ 
MALTEPE’DE HAK TEMELLİ BİR 
TAKTİKSEL KENTLEŞME PRATİĞİ
TOPUK PROJECT 
A RIGHTS-BASED TACTICAL URBANIZATION 
PRACTICE IN MALTEPE

Bahadır KEŞAN
Y. Şehir Plancısı, Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
New Urban Planner, Strategy Development Manager, Maltepe Municipality 
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seemingly impossible applications. 
They can also help reduce reactions 
and confusion, delay costs, measure 
the effectiveness of the design be-
fore a significant investment, and 
prevent mistakes in the process.   

As Maltepe Municipality, with the 
support of our Mayor Ali Kılıç, we 
put the issue of “Tactical Urbani-
zation” on the municipal agenda 
and started to adopt this method 
in the urban design processes of 
the municipality. First of all, in 2019, 
we implemented Türkiye’s first tac-
tical urbanization project with the 
“Zümrütevler Tactical Urbanization 
Project.” The design was first tested 
with a rehearsal method in the field 
according to the tactical urbaniza-
tion principles. The final project was 
implemented without any errors by 
detecting permanent pre-project er-
rors. This application won the Altın 
Karınca award in the “Transporta-
tion and urban mobility” catego-
ry by the Marmara Municipalities 
Union. As a result of the success 
achieved in this project, we organ-
ized the Yalı Neighborhoods “Tacti-
cal Pedestrian Priority Game Street” 
project in 2021. During this process, 
we also made a daily pop-up appli-
cation in addition to previous expe-
riences. It was a study in which we 
measured the effectiveness of the 
project by collecting data before 
the project and comparing the data 
with the post-tests. This project also 
won the Altın Karınca award in the 
Urban Design and Architecture cat-
egory. Finally, in 2022, we made the 
Türkan Saylan Cultural Center and 
its surroundings safer for pedestri-
ans with the tactical urbanization 
method with the Women Reach-
ing Public Transportation Project 
(TOPUK), which is the subject of 
this article. In this project, unlike 
the previous ones, we organized a 
problem-detection workshop and a 
design marathon, and we ensured 
that the design was formed with 

deneme şansı yakalamak, tepkileri 
ve kargaşayı azaltmak, maliyetleri 
düşürmek ve ertelemek, büyük 
yatırım öncesi tasarımın etkinliğini 
ölçme şansı elde etmek, hataları 
yatırımdan önce önlemek olarak 
özetlenebilir. 

Biz de Maltepe Belediyesi olarak 
Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ın 
desteği ile “Taktiksel Kentleşme” 
konusunu belediye gündemine al-
dık ve belediyenin kentsel tasarım 
süreçlerinde bu yöntemi benim-
semeye başladık. İlk olarak 2019 
yılında “Zümrütevler Taktiksel 
Kentleşme Projesi” ile Türkiye’nin 
ilk taktiksel kentleşme projesini 
hayata geçirdik. Bu proje kapsa-
mında tasarım, taktiksel kentleş-
me ilkelerine göre önce alanda 
prova yöntemi ile test edildi ve 
kalıcı proje öncesi hatalar tespit 
edilerek son proje hatasız bir şekil-
de uygulandı. Bu uygulama Mar-
mara Belediyeler Birliği tarafından 
“Ulaşım ve kentsel hareketlilik” 
kategorisinde Altın Karınca ödülü 
kazandı. Bu projede elde edilen 
başarı neticesinde daha sonra 
2021 yılında Yalı Mahallesi “Tak-
tiksel Yaya Öncelikli Oyun Sokağı” 
projesini gerçekleştirdik. Bu uy-
gulamada ise önceki deneyimlere 
ek olarak günübirlik bir pop-up 
uygulama da yaptık. Proje öncesi 
veri toplama ve son testlerle veri 
karşılaştırması yaparak proje et-
kinliğini ölçtüğümüz bir çalışma 
oldu. Bu proje de Kentsel Tasarım 
ve Mimari kategorisinde yine Altın 
Karınca ödülü kazandı. Son olarak 
2022 yılında bu yazının konusu 
olan Toplu Ulaşıma Ulaşan Kadın 
Projesi (TOPUK) ile Türkan Saylan 
Kültür Merkezi ve çevresini taktik-
sel kentleşme yöntemi ile yayalar 
için daha güvenli hale getirdik. Bu 
projede öncekilerden farklı olarak 
sorun tespit çalıştayı ve tasarım 
maratonu düzenleyerek tasarımın 
da katılımcı yöntemlerle oluşma-
sını sağladık. Ayrıca proje uygu-
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Bu uygulama Marmara 
Belediyeler Birliği 
tarafından ‘Ulaşım ve 
Kentsel Hareketlilik’ 
kategorisinde Altın 
Karınca ödülü kazandı. 
Bu projede elde edilen 
başarı neticesinde daha 
sonra 2021 yılında Yalı 
Mahallesi ‘Taktiksel Yaya 
Öncelikli Oyun Sokağı’ 
projesini gerçekleştirdik.

This application won the 
Altın Karınca award in 
the ‘Transportation and 
urban mobility’ category 
by the Marmara 
Municipalities Union. As 
a result of the success 
achieved in this project, 
we organized the Yalı 
Neighborhoods ‘Tactical 
Pedestrian Priority 
Game Street’ project in 
2021.



participatory methods. Moreover, we strengthened ac-
tive citizenship with the involvement of volunteers in the 
project implementation.

Identifying Problems with Participatory 
Methods
As the name suggests, the TOPUK project aims to fa-
cilitate the access of disadvantaged women who have 
limited access to city and urban services. Therefore, as 
a result of the consensus reached with the partners, 
we chose the Gülsuyu and Gülensu regions, which are 
among the most disadvantaged neighborhoods of 
Maltepe, as the pilot regions. The connection of these 
two neighborhoods with public transportation is pro-
vided via the metro, bus, and minibus stops in front of 
Prof. Dr. Türkan Saylan Cultural Center (TSKM).   For this 
reason, TSKM and its immediate surroundings were de-
termined as intervention areas. To identify the problems 
experienced in the region, we organized a problem iden-

lamasında gönüllülerin uygulamaya dâhil olmasıyla 
aktif vatandaşlığı güçlendirdik.

Katılımcı Yöntemlerle Sorunları Tespit 
Etmek
Adından da anlaşılacağı üzere TOPUK projesi kapsa-
mında kente ve kentsel hizmetlere erişimi kısıtlı olan 
dezavantajlı kadınların bu hizmetlere ulaşımını ko-
laylaştırmak amaçlanmaktadır. Bu sebeple ortaklar-
la varılan uzlaşı sonucu Maltepe’nin en dezavantajlı 
mahallelerinden olan Gülsuyu ve Gülensu bölgesini 
pilot bölge olarak seçtik. Bu iki mahallenin toplu ta-
şımayla olan bağlantısı Prof. Dr. Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi (TSKM) önünde bulunan metro, otobüs 
ve minibüs durakları üzerinden sağlanmaktadır. Bu 
sebeple TSKM ve yakın çevresi müdahale alanı ola-
rak belirlendi. Bölgede yaşanan sorunların tespitine 
yönelik ise TSKM sergi salonunda bölgede yaşayan, 
çalışan veya etkinliklere katılan, başta kadınlar olmak 

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM)

35



tification workshop in the TSKM exhibition hall, which 
offered all citizens an opportunity to participate, espe-
cially women who live, work or engage in activities in 
the region. However, since the workshop participants 
were ordinary citizens, they would find participating in 
the technical and specialized urban design topic chal-
lenging.

For this reason, we decided to develop tools to facili-
tate this participation. First, we prepared a 1/1000 scale 
model of TSKM and its surroundings with the great ef-
fort of EKA as the project partner. As the municipality, 
we asked the citizens to place 1/100 scale templates of 
items such as pavements, vehicle roads, bicycle paths, 
and parking lots that we used in our previous tactical 
urbanization studies and place them on the model and 
express their opinions in this way. One of the project 
partners, İmge Akçakaya Waite, the ITU Istanbul ON Ur-
ban Mobility Laboratory representative, facilitated the 
workshop and quickly explained how university educa-

üzere tüm vatandaşlara katılım imkânı sunan bir so-
run tespit çalıştayı düzenledik. Ancak çalıştay katılım-
cıları sıradan vatandaşlar olduğundan teknik bir konu 
olan ve uzmanlık isteyen/gerektiren kentsel tasarım 
konusuna katılım sağlamakta zorlanacaklardı. Bu se-
beple bu katılımı kolaylaştıracak araçlar geliştirmeye 
karar verdik. Öncelikle TSKM ve çevresinin 1/1000 
ölçeğinde bir maketini proje ortaklarından EKA Tasa-
rım’ın büyük emeği ile hazırladık. Belediye olarak ön-
ceki taktiksel kentleşme çalışmalarında kullandığımız 
kaldırım, araç yolu, bisiklet yolu, otopark gibi öğelerin 
1/100 ölçekli şablonlarını vatandaşa vererek maket 
üzerine yerleştirmelerini ve fikirlerini bu şekilde bil-
dirmelerini istedik. Çalıştay kolaylaştırıcılığını proje 
ortaklarından İTÜ IstanbulON Kentsel Hareketlilik La-
boratuvarı temsilcisi İmge Akçakaya Waite gerçekleş-
tirdi ve üniversite eğitimcisi tecrübesi ile deneyimsiz 
katılımcıların fikirlerini nasıl gösterebileceklerini hız-
lıca açıkladı. Bu maket ve şablonlar çalıştaydan sonra 
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tors and inexperienced partic-
ipants can demonstrate their 
ideas. These models and tem-
plates continued receiving 
feedback from participants 
and an officer from the TSKM 
enterprise for a week. Thus, 
we had the opportunity to 
learn about the positive and 
negative experiences of the 
users with the high amount 
of visual data and to benefit 
from the design phase, which 
is the project’s next step.  

Participatory 
Common Sense 
in Design: Design 
Marathon
The next step after identifying 
the problems was to organize 
a design marathon in which 
designers and intellectuals 
from different disciplines 
would participate and de-
velop solution proposals us-
ing the data obtained in this 
workshop and the problem 

detection station. The design 
marathon was a two-day camp, and 45 people who 
studied or recently graduated from different design de-
partments such as architecture, interior architecture, ur-
ban planning, and industrial design participated in this 
marathon. First, the participants were informed about 
the area by the representatives of the project partner 
institutions. Information was given about the stages 
of the project and the tactical urbanization method, 
a concept that is rarely heard and encountered for 
the first time. During these studies, inclusion exercises, 
games, and awareness workshops were held to increase 
the working efficiency of the participants. Afterward, 
the participants were divided into eight groups and 
started their work under the guidance of mentors and 
representatives of the project partners. At the end of 
two days, the Groups presented their design proposals 
to the mentors and project partners and received feed-
back. Finally, groups and mentors voted on the parts of 
the design proposals they liked and deemed applicable 
and thus completed the work that would help design 
collaboration. The most challenging point for the pro-
ject in the design marathon was ensuring the balance 
between the design and applicability. Due to munici-

bir hafta süreyle TSKM girişinde 
bir görevli ile beraber katılımcı 
görüşlerini almaya devam etti. 
Böylece yüksek miktarda görsel 
veri ile kullanıcıların alan ile ilgili 
olumlu ve olumsuz deneyimleri-
ni öğrenme, projenin bir sonraki 
ayağı olan tasarım aşamasında 
faydalanma olanağı elde etmiş 
olduk. 

Tasarımda Katılımcı 
Ortak Akıl: Tasarım 
Maratonu
Sorunların tespitinden sonraki 
aşama, bu çalıştayda ve sorun 
tespit istasyonunda elde edilen 
verinin kullanılarak, farklı disip-
linlerden tasarımcıların ve fikir 
insanlarının katılacağı bir tasarım 
maratonu düzenlemek ve çözüm 
önerileri geliştirmek olarak belir-
lendi. Tasarım maratonu, iki gün 
süren bir kamp niteliği taşıyordu 
ve bu maratona mimarlık, iç mi-
marlık, şehir planlama, endüstri 
ürünleri tasarımı gibi farklı tasa-
rım bölümlerinde okuyan veya 
yeni mezun olmuş 45 kişi katıldı. 
Önce proje ortağı kurumların temsilcileri tarafından 
katılımcılara alanla ilgili bilgilendirme yapıldı. Proje-
nin aşamaları ve az duyulan ve ilk defa karşılaşılan 
bir kavram olan taktiksel kentleşme yöntemi hakkın-
da bilgi verildi. Bu çalışmalar sırasında katılımcıların 
çalışma verimini arttıracak kaynaştırma egzersizleri, 
oyunlar ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştirildi. 
Daha sonra katılımcılar sekiz gruba bölündü ve proje 
ortaklarının temsilcileri olan mentörlerin yol gösteri-
ciliğinde çalışmalarına başladılar. İki günün sonunda 
gruplar tasarım önerilerini mentörlere ve proje or-
taklarına sunarak geri bildirimleri aldılar. En sonunda 
da gruplar ve mentörler tasarım önerilerinde beğen-
dikleri ve uygulanabilir gördükleri kısımlara işaretler 
yapıştırarak oyladılar ve böylece tasarım ortaklaşma-
sına yardımcı olacak çalışmayı tamamladılar. Tasarım 
maratonunda projeyi en çok zorlayan nokta tasarı-
mın ortaklaştırılması ve uygulanabilirlik arasındaki 
dengenin sağlanması oldu. Belediyenin imkânları ve 
yasal bir takım engellerden kaynaklı bazı çok oy alan 
bölümler nihai tasarıma eklenemedi, ancak yine de 
maratondan gelen fikirlerin büyük kısmı son tasarım-
da kendilerine yer bulmayı başardılar. 

Sorunların tespitinden 
sonraki aşama, bu 
çalıştayda ve sorun tespit 
istasyonunda elde edilen 
verinin kullanılarak, farklı 
disiplinlerden tasarımcıların 
ve fikir insanlarının katılacağı 
bir tasarım maratonu 
düzenlemek ve çözüm 
önerileri, geliştirmek olarak 
belirlendi.

The next step after 
identifying the problems 
was to organize a design 
marathon in which designers 
and intellectuals from 
di£erent disciplines would 
participate and develop 
solution proposals using 
the data obtained in this 
workshop and the problem 
detection station.
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pal facilities and several legal hurdles, some top-rated 
sections were not included in the final design. However, 
most of the ideas from the marathon still managed to 
find their way into the final design. 

Rights-Based Daily Tactical Intervention 
Practice
According to the project that emerged as a result of the 
design marathon and partnership, the idea that vehi-
cles’ speed on the side road in front of TSKM threatens 
pedestrian safety and must be slowed down with design 
intervention. Additionally, it has been determined that 
the walking path in the TSKM garden and the Gülsuyu 
and Gülensu neighborhoods of Nar Street next to it are 
the main transportation routes to public transporta-
tion and that improvements should be made in terms 
of pedestrian safety. In addition, increasing the number 
of people using the area and reducing desolation were 
among the most prominent solution proposals. Since 
the traffic safety studies could not be carried out daily, 
the work was started a few days early. 

The municipal police removed the parked vehicles, the 
street was swept clean, the geometry test was carried 
out, and traffic safety precautions were taken with the 
police barriers. An asphalt area of approximately 700 
m² was prepared for painting, and experts complet-
ed the areas that could be risky for the volunteers in 
advance. Access to the bus stop, minibuses, and met-
ro stop was secured by reducing the traffic speed and 

separating pedestrian vehicles with 
delineators; on Saturday, October 
22, 2022, the area was transformed 
with volunteers’ participation.   In 
the location covering Nar Sokak, the 
pavement was widened and made 
safer by painting the floor and 
separating the pedestrian-vehicle 
with potted plants. Benches, sitting 
groups made of simple materials, 
wooden toys, and temporary land-
scape elements were placed in the 
area in front of TSKM, allowing peo-
ple to spend more time in the area 
and making it more crowded and 
safer. Finally, Pilates, games, etc. The 
location was brought to life with 
daily activities, and the participants’ 
awareness was increased. Ideas 
from the design marathon were dis-
played on the boards throughout 
the day, and group representatives 

Hak Temelli Günübirlik Taktiksel 
Müdahale Uygulaması
Tasarım maratonu ve ortaklaşma sonucu ortaya çıkan 
projeye göre TSKM önünde bulunan yan yolda araç 
hızlarının yaya güvenliğini tehdit ettiği ve mutlaka 
tasarımsal müdahale ile yavaşlatılması gerektiği fikri 
ön plana çıkmıştır. Ayrıca TSKM bahçesi içinde bulu-
nan yürüyüş yolu ve yanında bulunan Nar Sokak’ın 
Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin toplu ulaşıma ana 
ulaşım güzergâhı niteliğinde olduğu ve yaya güven-
liği açısından iyileştirmeler yapılması gerektiği belir-
lenmiştir. Bunun yanında alanı kullanan kişi sayısında 
artış sağlamak ve ıssızlığı azaltmak da çözüm öneri-
lerinden en göze çarpanlar arasına girmiştir. Trafik 
güvenliği ile ilgili çalışmalar günübirlik olarak yetiş-
tirilemeyeceği için birkaç gün önceden çalışmalara 
başlanmış, park halindeki araçlar zabıta tarafından 
kaldırıldı, sokak süpürülerek temizlendi, geometri tes-
ti yapıldı ve zabıta bariyerleri ile trafik güvenliğine yö-
nelik önlemleri alınmıştır. Yaklaşık 700 m²’lik bir asfalt 
alan boyamaya hazır hale getirilmiş ve gönüllüler açı-
sından riskli olabilecek bölgeler uzmanlar tarafından 
önceden tamamlandı. Otobüs durağı, minibüsler ve 
metro durağına erişim trafik hızı azaltılarak, delinatör-
lerle yaya taşıt ayrımı sağlanarak güvenlik altına alın-
dı. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü sabah gönüllülerin 
katılımı ile alanı dönüştürülmeye başlandı. Nar Sokak’ı 
kapsayan alanda zemin boyanarak ve saksıda bitkiler-
le yaya taşıt ayrımı sağlayarak yaya kaldırımı geniş-
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letildi ve daha güvenli hale 
getirildi. TSKM önünde bulu-
nan alana banklar, basit mal-
zemelerden yapılan oturma 
grupları, ahşap oyuncaklar ve 
geçici peyzaj öğeleri yerleşti-
rilerek alanda insanların daha 
fazla vakit geçirmeleri ve ka-
labalıklaşarak daha güvenli 
hale getirilmesi sağlandı. Son 
olarak pilates, oyunlar vb. 
günübirlik etkinliklerle ala-
nın canlanması sağlandı ve 
katılımcıların farkındalıkları 
artırıldı. Alanda gün boyunca 
tasarım maratonundan gelen 
fikirler panolara asılarak ser-
gilendi ve grup temsilcileri 
vatandaşa projeleri hakkın-
da bilgi verdiler. Son olarak 
alanda katılımcılarla yapılan 
görüşmeler ve mülakatlar ile 
tasarımın etkinliği ölçüldü ve 
muhtemel proje hataları tespit 
edilmeye çalışıldı. Bu şekilde kentsel tasarımın sorun 
tespiti, çözüm önerileri ve uygulamayı kapsayan her 
aşamasında hak temelli katılımcı bir anlayış ile projeyi 
gerçekleştirmiş olduk. 

Sonuç ve Sonraki Adımlar
TOPUK Projesi hem Maltepe Belediyesi hem de diğer 
paydaşlar açısından son derece öğretici bir deneyim 
olmuştur. Özellikle kente dair kararlarda kentlilerin ve 
uzmanların katılımını sağlamak ve ‘kent hakkı’ kavra-
mını sürecin her aşamasında uygulamak çok önemli 
bir yaklaşımdı. Kentsel tasarım gibi uzmanlık gerek-
tiren bir alanda bunu başarmak çok zordur ve TOPUK 
Projesi bu konuda parmakla gösterilecek kadar de-
ğerli bir deneyimdir. Projede uygulanan yöntemler 
örnek niteliğinde ve diğer belediye ve kurumlar tara-
fından uygulanabilir niteliktedir. Projenin sonraki aşa-
malarında Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ortak çalışarak ve diğer proje paydaşlarının 
görüşüne başvurarak eksik ve gerekli görülen UTK 
kararlarını almak ve tasarımı kalıcı hale getirerek sü-
reci tamamlamayı hedeflemektedir. Böylece dünya-
da ve ülkemizde örnek gösterileceğini umduğumuz 
bu projeyi tamamlayarak hak temelli şehir planlama 
doktrinini daha da güçlendirmiş olacağız.

gave information to the citizens about their projects. 
Finally, the effectiveness of the design was measured 
through interactions and interviews with the partic-
ipants in the field, and possible project errors were de-
termined. In this way, we have realized the project with 
a rights-based participatory understanding at every 
stage of urban design, including problem identification, 
solution suggestions, and implementation. 

Conclusion and Next Steps
The TOPUK project has been a very enlightening expe-
rience for both Maltepe municipality and other stake-
holders. It was a critical approach to ensure the partic-
ipation of citizens and experts, especially in decisions 
about the city, and to apply the concept of ‘right to 
the city’ at every stage. It isn’t easy to achieve this in a 
field that requires expertise, such as urban design, and 
the TOPUK project is such a valuable experience in this 
regard. The methods applied in the project are exem-
plary and applicable to other municipalities and insti-
tutions. In the following stages of the project, Maltepe 
Municipality and Istanbul Metropolitan Municipality 
aim to complete the process by working together and 
consulting other project stakeholders’ opinions to take 
the missing and necessary UTK decisions and make the 
design permanent. Thus, we will further strengthen the 
rights-based urban planning doctrine by completing 
this project, which we hope will set an example in the 
world and our country.
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Could you describe the importance of the Kavşak 
Network in one sentence?

Kavşak Network is an initiative led by WRI Türkiye Sus-
tainable Cities in partnership with the Active Living As-
sociation, UCLG-MEWA, UITP, and YADA. The initiative 
brings together institutions such as local government, 
the private sector, civil society, universities, and repre-
sentatives from these institutions working on urban 
transportation in Türkiye. It’s a network whose forma-
tion and development are maintained by common 
thinking. Sustainable urban transport, which has a mul-
ti-layered structure, could only find a discussion ground 
within such an organization. Kavşak Network is invalu-
able as it creates a system that handles the issue.

What is your role in the Kavşak Network Project?

WRI Türkiye Sustainable Cities undertakes the task of 
coordinating the project. Follow-up and coordination 

Tek cümleyle KAVŞAK Ağı’nın önemini anlatır mı-
sınız? 

Kavşak Ağı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordi-
natörlüğünde ve  Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, 
UITP ve YADA ortaklığında yürütülen ve Türkiye’de 
kent içi ulaşım konusunda çalışan yerel yönetim, özel 
sektör, sivil toplum, üniversite gibi kurumlar ve bu ku-
rumlardan temsilcileri biraraya getiren, hem oluşumu 
hem de gelişimi ortak akılla sürdürülen bir ağ. Çok 
katmanlı bir yapıya sahip olan kent içi sürüdürülebilir 
ulaşım, ancak böylesi bir organizasyon dahilinde tar-
tışma zemini bulabilirdi. Kavşak Ağı, konuyu bu ma-
nada ele alan bir sistem meydana getirdiği için çok 
değerli.

Kavşak Ağı Projesindeki görevlerinizden biraz 
bahsedebilir misiniz?

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, projede koordina-

SAHNE ARKASINDA
KAVŞAK AĞI
KAVŞAK NETWORK
BEHIND THE SCENES
Bu röportajda KAVŞAK AĞI’nın Yürütme 
Kurulu üyelerine projenin arka planını, 
yürütülmesini, faaliyet alanını ve gelecek 
stratejisini sorduk. Görüşmeciler arasında 
WRI’dan Dr. Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ, Aktif 
Yaşam Derneği’nden Yasemen GÜRAY 
KARATAŞ ve UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve 
Kentsel Mobilite Komite Sorumlusu yer alıyor.

In this interview, we asked the members of 
Executive Board of the KAVŞAK Network to 
explain the background of the project, its 
execution, area of operations, and future 
strategy. The interviewees include Dr. 
Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ from WRI, Yasemen 
GÜRAY KARATAŞ from the Active Living 
Association and Focal Point of UCLG-MEWA 
Committee on Smart Cities and Urban 
Mobility.

Dr. Çiğdem ÇÖREK ÖZTAŞ

Kıdemli Yönetici
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Senior Executive WRI Türkiye Sustainable Cities
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of the responsibilities of each partner in the project ac-
cording to their field of work, preparation and coordina-
tion of learning modules, management, and follow-up 
of the micro-grant process, technical and financial re-
porting, partners meetings and organization of annual 
network meetings, regional information days expected 
to be held in 7 regions and coordination are ensured by 
taking an active role in many activities included in the 
project, such as the organization, implementation, and 
reporting of workshops.

We are in the last year of the Kavşak Network Pro-
ject; how would you evaluate the process so far?

Kavşak Network was first established to develop the 
membership system and reach as many diverse individ-
uals and institutions as possible. In the last three years, 
the number of members has increased from year to year, 
and in the current situation, the Kavşak Network is a 
network with 260 members. Due to the pandemic, the 
meetings held, especially in the project’s first two years, 
were online. However, many participants have been 
contacted thanks to the ease and accessibility of online 
applications. Learning modules and webinars were pre-
pared. A study visit to Barcelona was organized with the 
members. Four different projects were supported with 

törlük görevini üstlenmekte. Projede yer alan her bir 
ortağın kendi çalışma alanına göre aldığı sorumluluk-
ların takibi ve koordinasyonu, öğrenme modüllerinin 
hazırlanması ve koordinasyonu, mikro hibe sürecinin 
yönetimi ve takibi, teknik ve finansal raporlamalar, 
ortaklar toplantıları ve yıllık ağ toplantılarının organi-
zasyonu, 7 bölgede gerçekleştirilmesi beklenen böl-
gesel bilgilendirme günleri ve çalıştayların organizas-
yonu, uygulanması ve raporlanması gibi projede yer 
alan pek çok faaliyette aktif rol alınarak koordinasyon 
sağlanmakta.

Kavşak Ağı Projesi’nin son yılına girdik. Bugün ge-
linen noktada süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Kavşak Ağı ilk kurulduğunda öncelikli hedef üyelik sis-
temini geliştirmek ve olabildiğinde çok ve çeşitli kişi 
ve kuruma ulaşmaktı. Geçen üç yılda üye sayısı arttı 
ve güncel durumda Kavşak Ağı, 260 üyesi bulunan bir 
ağ konumunda. Pandemi nedeniyle projenin özellik-
le ilk iki yılında gerçekleştirilen toplantılar çevrimiçi 
olarak yapılsa da, çevrimiçi uygulamaların kolaylığı 
ve erişilebilirliği sayesinde pek çok katılımcıyla temas 
edildi. Öğrenme modülleri ve webinarlar hazırlandı. 
Üyelerle birlikte Barselona’ya bir çalışma ziyareti dü-
zenlendi. Mikro hibe desteği ile 4 farklı projeye des-
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micro-grant support, and applications were developed. 
Information days and workshops covering seven re-
gions will continue in the upcoming period. A study visit 
will be organized in Brussels. At the end of the project, an 
action plan and white paper will be presented. In short, 
a lot of work has been done in 3 years, but closer contact 
with the members will be made in the coming period: 
We hope the project will be completed efficiently.

What do you aim to change/improve in Türkiye with 
this project, and how will you ensure that these 
changes are permanent?

One of the main shortcomings in Türkiye is the inability 
of different stakeholders to come together and develop 
projects and practices. Since we saw this deficiency, we 
focused on this issue with the project. The basic struc-
ture of the project is to establish partnerships and to 
create a culture and practice of cooperation by bringing 
together different stakeholders in the network. We are 
trying to progress through meetings, workshops, and 
means such as grant support.

Who can be part of the Kavşak Network, and why 
should they be part of it?

Private companies, NGOs, municipal affiliates, research 
centers, media organizations, and metropolitan and 

tek verildi ve uygulamalar geliştirildi. Önümüzdeki 
dönemde ise 7 bölgeyi kapsayan bilgilendirme günü 
ve çalıştaylara devam edilecek. Brüksel’e bir çalışma 
ziyareti düzenlenecek. Projenin sonunda ise bir eylem 
planı ve beyaz kitap ortaya konulacak. Kısaca, 3 yıl-
da pek çok iş yapıldı ama üyelerle daha yakın temas 
önümüzdeki dönemde yapılacak: Projenin en verimli 
şekilde tamamlanmasını umuyoruz.

Bu proje ile Türkiye’de neleri değiştirmeyi/geliştir-
meyi hedefliyorsunuz ve bu değişikliklerin kalıcı 
olmasını nasıl sağlayacaksınız? 

Türkiye’deki en önemli eksikliklerden biri farklı pay-
daşların biraraya gelerek projeler ve uygulamalar 
geliştirememesi. Biz de bu eksikliği gördüğümüz için 
proje ile bu konuya odaklandık.  Projenin temel yapı-
sı, ortaklıklar geliştirmek, ağ içerisinde farklı paydaşla-
rı biraraya getirerek işbirliği kültürü ve pratiği oluştur-
mak. Gerek toplantılarla ve çalıştaylarla, gerekse hibe 
desteği gibi araçlarla bu konuda gelişim sağlamaya 
çalışıyoruz.

Kimler Kavşak Ağının bir parçası olabilir ve neden 
bu ağın bir parçası olmaları lazım? 

KAVŞAK Ağı’na kent içi ulaşım alanında faaliyet gös-
teren özel şirketler, STK’lar, belediye iştirakleri, araş-

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM)
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district municipalities operating in urban transporta-
tion; however, experts working in this field, researchers, 
and people from all professions can also become mem-
bers. The membership can be started by simply filling 
out the membership form on our website. 

Even if it is more natural and easier to do activities 
within the network throughout the project, what 
awaits the network after the project is over? Which 
function of the network would you most like to con-
tinue?

Yes, the project is supported under the Civil Society Tool 
and Media - Civil Society Networks and Platforms Sup-
port Program financed by the European Union. How-
ever, this budgetary support will end when the project 
schedule ends. After that stage, our primary goal is to 
maintain the established system and network structure. 
Since the project partners and WRI are already working 
in the transportation sector, we do not think we will 
have any difficulties in this regard. We plan to make 
members active in all our activities, including training, 
workshops, events, and policy development.

Kavşak has made a technical visit to Barcelona and 
will make a similar visit to Brussels in the coming 
months. What is the significance of these visits for 
the project?

It is aimed to prepare a sustainable transportation ac-
tion plan and a white paper at the end of the project. 
The visits to the EU countries and good practice exam-
ples give insights about what can be developed and 
adapted in Türkiye. We expect the information obtained 
to guide the action plan and white paper we mentioned. 
Therefore, these visits hold great importance and value. 

Kavşak Network has 260 members. Did you expect 
the network to have this momentum? 

At the beginning of the project, we did not have such a 
goal. Reaching about one-third of this figure was con-
sidered successful. However, recently, the number of 
our members has increased rapidly with the effect of 
the work done. We have only a few members from the 
Eastern and Southeastern Anatolian Regions and aim 
to expand further in those regions.

Could you complete this sentence? “The spirit of 
Kavşak Network is .....”

The spirit of the Kavşak Network is cooperation.”

tırma merkezleri, medya kuruluşları ile büyükşehir ve 
ilçe belediyeleri; bununla birlikte bu alanda çalışan 
uzmanlar, araştırmacılar, her meslek grubundan ilgi-
liler üye olabilir. Üye olmak için internet sitemizde yer 
alan üyelik formunu doldurmak yeterli. 

Proje boyunca ağ içerisinde etkinlik yapmak daha 
doğal ve kolay olsa dahi proje bittikten sonra ağı 
neler bekliyor? Ağın en çok hangi işlevinin devam 
etmesini istersiniz?

Evet proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
Sivil Toplum Aracı ve Medya - Sivil Toplum Ağlar ve 
Platformlar Destekleme Programı kapsamında des-
teklenmekte. Ancak bu bütçesel destek proje takvimi 
sonlandığında bitecek. O aşamadan sonra ise, kurul-
muş olan sistemi ve ağ yapısını sürdürmek en temel 
hedefimiz. Hem proje ortakları hem de WRI halihazır-
da ulaşım sektöründe çalıştığı için bu konuda zorluk 
çekeceğimizi düşünmüyoruz. Yaptığımız ve yapacak 
olduğumuz eğitim, çalıştay, etkinlik ve politika ge-
liştirmeye yönelik tüm faaliyetlerimizde üyeleri aktif 
kılmayı planlıyoruz.

Kavşak Ağı Barselona’ya teknik ziyaret gerçekleş-
tirdi ve benzer bir ziyareti önümüzdeki aylarda 
Brüksel’e gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerin proje 
için önemi nedir?  

Proje sonucunda bir sürdürülebilir ulaşım eylem pla-
nı ve bir beyaz kitap hazırlanması hedefleniyor. AB 
ülkelerine yapılan seyahatler ve görülen iyi uygula-
ma örnekleri, Türkiye’de nelerin geliştirilebileceğine, 
nelerin adapte edilebileceğine dair ipuçları veriyor. 
Edinilen bilginin bahsettiğimiz eylem planı ve beyaz 
kitabı yönlendirmesini bekliyoruz. O nedenle de ger-
çekleştirilen seyahatlerin önemi ve değeri büyük.

Kavşak Ağı’nın 260 üyesi var. Ağın bu ivmeye sa-
hip olmasını bekliyor muydunuz? 

Projenin başlangıcında böyle bir hedefimiz yoktu. Bu 
rakamın yaklaşık üçte biri kadar bir sayıya ulaşmak 
başarılı olarak görülüyordu. Ancak geçen yıllar içe-
risinde yapılan çalışmaların da etkisiyle üye sayımız 
hızla arttı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nden üye sayımız daha az. O bölgelerde de 
daha fazla yaygınlaşmayı hedefliyoruz.

Şu cümleyi tamamlar mısınız? “Kavşak Ağı’nın 
ruhu ……’dır.” 

“Kavşak Ağı’nın ruhu iş birliği’dir”
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Could you describe the importance of the Kavşak 
Network in one sentence?

Kavşak Network is an intersectoral meeting point where 
institutions operating in the field of urban transporta-
tion come together, thus strengthening strategic coop-
eration in urban transport.

What is your role in the Kavşak Network Project?

UCLG-MEWA is one of the partners of this project. The 
project’s activities are followed by the UCLG-MEWA 
Committee on Smart Cities and Urban Mobility. Our or-
ganization has an essential role in strengthening the lo-
cal government wing of this network. Coordinating the 
Barcelona program, the first of the project’s field visits, 
UCLG-MEWA also prepared the module on Civil Society 
and Local Governance, one of the learning modules cre-
ated within the framework of the project. UCLG-MEWA, 
a regional local government organization, also sup-
ports the dissemination of the project through its net-
work of members and stakeholders.

We are in the last year of the Kavşak Network Pro-
ject; how would you evaluate the process so far?

Progress is attained by building gradually on it every 
year. Like every network project, we first tried to create 
visibility and increase our awareness of this project. We 
created a robust dialogue environment with the meet-
ings with the members. Micro-grant programs followed 
the activities in which we took concrete steps with 
learning modules. We can say that we have reached the 

Tek cümleyle KAVŞAK Ağı’nın önemini anlatır mı-
sınız? 

Kavşak Ağı, kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren 
kurumların bir araya geldiği ve bu sayede kent içi ula-
şım konusunda stratejik işbirliğini güçlendiren sek-
törler arası bir buluşma noktası. 

Kavşak Ağı Projesi’ndeki görevlerinizden biraz 
bahsedebilir misiniz?

UCLG-MEWA bu projenin ortakları arasında. Proje fa-
aliyetleri özellikle UCLG-MEWA’nın Akıllı Şehirler ve 
Kentsel Mobilite Komitesi tarafından takip ediliyor. 
Teşkilatımız bu ağın özellikle yerel yönetim kanadının 
güçlendirilmesi konusunda önemli bir role sahip. Pro-
jenin saha ziyaretlerinin ilki olan Barselona programı-
nı koordine eden UCLG-MEWA, aynı zamanda proje 
çerçevesinde oluşturulan öğrenme modüllerinden 
Sivil Toplum ve Yerel Yönetişim konulu modülün ha-
zırlığını yürüttü. Bölgesel bir yerel yönetim teşkilatı 
olan UCLG-MEWA ayrıca üye ve paydaş ağı sayesinde 
projenin yaygınlaştırma çalışmalarına destek veriyor.

Kavşak Ağı Projesi’nin son yılına girdik. Bugün ge-
linen noktada süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Her yıl üzerine koyarak ilerlediğimiz bir süreç var diye-
biliriz. Her ağ projesi gibi bu projede de ilk olarak gö-
rünürlük oluşturmaya ve bilinirliğimizi artırmaya ça-
lıştık. Üyelerle bir araya geldiğimiz toplantılarla güçlü 
bir diyalog ortamı oluşturduk. Öğrenme modülleri 
ile somut adımlarını attığımız faaliyetleri, mikro hibe 

UCLG-MEWA
Akıllı Şehirler ve Kentsel Mombilite Komitesi

UCLG-MEWA Committee on Smart Cities and 
Urban Mobility
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higher interactive stages of the project in the ongoing 
process with field visits.

What do you aim to change/improve in Türkiye with 
this project, and how will you ensure that these 
changes are permanent?

It is possible to say that there is a lack of inter-sectoral 
coordination in many areas, although it is not limited 
to urban transportation. Therefore, this is the starting 
point of this project; institutions and organizations that 
come together under the Kavşak Network will have the 
opportunity to set a common agenda and establish co-
operation on urban transportation, not only during the 
project but also after the end of the project.

Who can be part of the Kavşak Network, and why 
should they be part of it?

Any authentic and legitimate persons can be a part of 
this network. In line with the purpose of its establish-
ment, the Kavşak Network includes experts, institutions, 
and organizations operating in urban transportation. It 
is an essential platform for anyone who wants to benefit 
from opportunities such as information and experience 
sharing and a consultation environment.

Even if it is more natural and easier to do activities 
within the network throughout the project, what 
awaits the network after the project is over? Which 
function of the network would you most like to con-
tinue?

A specific ecosystem has already been formed with the 
network established within the project. The network 
allows members and project partners have a vital com-

programları takip etti. Saha ziyaretleri ile devam eden 
süreçte projenin, etkileşimi daha yüksek aşamalarına 
geldiğimizi söyleyebiliriz. 

Bu proje ile Türkiye’de neleri değiştirmeyi/geliştir-
meyi hedefliyorsunuz ve bu değişikliklerin kalıcı 
olmasını nasıl sağlayacaksınız? 

Aslında sadece kent içi ulaşım ile sınırlı kalmamakla 
birlikte birçok konuda sektörler arası koordinasyon 
konusunda bir eksiklik olduğunu söylemek mümkün. 
Bu projenin çıkış noktası tam da bu. Kavşak Ağı altın-
da bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, yalnızca pro-
je süresince değil, proje bitimi sonrasında da kent içi 
ulaşım konusunda ortak bir gündem belirleyebilme 
ve iş birliği kurabilme imkânına sahip olacaklar. 

Kimler Kavşak Ağı’nın bir parçası olabilir ve neden 
bu ağın bir parçası olmaları lazım? 

Tüm gerçek ve tüzel kişiler bu ağın bir parçası olabi-
lir. Kuruluş gayesine uygun olarak Kavşak Ağı, kent 
içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşları, uzmanları bünyesinde barındırıyor ve dolayı-
sıyla bilgi ve deneyim paylaşımı, istişare ortamı gibi 
olanaklardan faydalanmak isteyen herkes için önemli 
bir platform. 

Proje süresince ağ içerisinde etkinlik yapmak 
daha doğal ve kolay olsa dahi proje bittikten son-
ra ağı neler bekliyor? Ağın en çok hangi işlevinin 
devam etmesini istersiniz?

Proje kapsamında kurduğumuz ağ ile birlikte belli 
bir ekosistem hâlihazırda oluşmuş durumda. Gerek 
üyeler gerekse proje ortakları bu ağ sayesinde önemli 
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munication pool, which is an important motivation fac-
tor for potential collaborations. Therefore, this culture of 
cooperation will continue even when the project is over. 
As project stakeholders, we will endeavor to keep this 
network active.

Kavşak has made a technical visit to Barcelona and 
will make a similar visit to Brussels in the coming 
months. What is the significance of these visits for 
the project?

It is valuable to answer this question in two different 
ways for project partners and network members. While 
network members have opportunities for mutual learn-
ing and capacity building in such technical visits, project 
partners have the opportunity to strengthen the stake-
holder pool. In this respect, we can say that visits to both 
transportation authorities and international organiza-
tions in Barcelona provide significant added value to the 
project.

Kavşak Network has 260 members. Did you expect 
the network to have this momentum? 

Actually yes. The diversity in the target audience of the 
project partners indeed feeds this situation. Of course, 
the interaction of members with each other is as mean-
ingful as the number of members.

Could you complete this sentence? “The spirit of 
Kavşak Network is .....”

The spirit of the Kavşak Network is the culture of dia-
logue and cooperation.

bir iletişim havuzuna sahip. Bu durum, potansiyel iş 
birliklerinin de önemli bir motivasyon unsuru. Dolayı-
sıyla proje bittiğinde dahi bu iş birliği kültürü devam 
edebilecek. Bizler de proje paydaşları olarak bu ağı 
aktif tutma gayreti içerisinde olacağız.

Kavşak Ağı Barselona’ya teknik ziyaret gerçekleş-
tirdi ve benzer bir ziyareti önümüzdeki aylarda 
Brüksel’e gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerin proje 
için önemi nedir?  

Bu soruyu proje ortakları ve ağ üyeleri açısından iki 
farklı şekilde yanıtlamakta fayda var. Ağ üyeleri bu tür 
teknik ziyaretlerde karşılıklı öğrenme ve bu sayede 
kapasite geliştirme olanaklarına sahip olurken, proje 
ortakları da paydaş havuzunu güçlendirme imkânı 
buluyor. Bu açıdan Barselona’da gerek ulaşım otorite-
lerine gerekse uluslararası kuruluşlara düzenlenen zi-
yaretlerin projeye önemli bir katma değer sağladığını 
söyleyebiliriz. 

Kavşak Ağı’nın 260 üyesi var. Ağın bu ivmeye sa-
hip olmasını bekliyor muydunuz? 

Aslında evet. Proje ortaklarının hedef kitlesindeki çe-
şitliliğin bu durumu beslediği muhakkak. Tabii üye 
sayısı kadar üyelerin birbiri ile etkileşimi de ayrıca 
önemli. 

Şu cümleyi tamamlar mısınız? “Kavşak Ağı’nın 
ruhu ……’dır.” 

Kavşak Ağı’nın ruhu diyalog ve iş birliği kültürüdür.
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Could you describe the importance of the Kavşak 
Network in one sentence?

Sustainable urban transportation is a vast topic with 
many focal points and fields of study. It is valuable in 
creating a discussion platform where representatives 
from different institutions such as local government, 
private sector, civil society, and universities working, 
producing, and thinking about urban transportation in 
Türkiye can present their views.

What is your role in the Kavşak Network Project?

As the Active Living Association, we are partners of the 
Kavşak Network Project. We examine and evaluate the 
relationship between active mobility and sustainable 
transportation from the perspective of an NGO and ac-
tive living and contribute to the discussion.

We are in the last year of the Kavşak Network Pro-
ject; how would you evaluate the process so far?

In addition to establishing a connection with the mem-
bers reached in three years, the content produced, the 
projects that emerged with the micro-grant support, 
the practices, the information day, and workshops 
that started to be organized in seven regions, this net-
work became a process where the mechanism works, 

Tek cümleyle KAVŞAK Ağı’nın önemini anlatır mı-
sınız? 

Kent içi sürdürülebilir ulaşım, içerisinde pek çok odak 
noktasını ve çalışma alanını barındırdığı için böylesi 
bir konunun Türkiye’de kent içi ulaşım konusunda 
çalışan, üreten, kafa yoran yerel yönetim, özel sektör, 
sivil toplum, üniversite gibi farklı kurumlardan tem-
silcilerin görüşlerini ortaya koyabileceği bir tartışma 
zemini sunması çok kıymetli.

Kavşak Ağı Projesi’ndeki görevlerinizden biraz 
bahsedebilir misiniz?

Aktif Yaşam Derneği olarak Kavşak Ağı Projesi’nin or-
tağıyız. Bir STK gözünden ve aktif yaşam perspektifin-
den aktif hareketlilik ve sürdürülebilir ulaşım ilişkisini 
inceliyor, değerlendiriyor ve az önce bahsettiğim tar-
tışma zeminine katkıda bulunuyoruz.

Kavşak Ağı Projesi’nin son yılına girdik. Bugün ge-
linen noktada süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Üç yılda ulaştığı üye sayısı, ürettiği içerikler, verdiği 
mikro hibe desteği ile ortaya çıkan projeler, uygula-
malar ve 7 bölgede gerçekleştirilmeye başlanan bil-
gilendirme günü ve çalıştaylarla bir ağ kurmanın yanı 
sıra bu ağın, mekanizmanın çalıştığı, ürettiği ve sür-

Yasemen GÜRAY KARATAŞ

Proje Yöneticisi, Aktif Yaşam Derneği
Project Manager, Active Living Association
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produces and contributes to the field of sustainable ur-
ban transportation. A white paper and action plan will 
emerge at the end of the project.

What do you aim to change/improve in Türkiye with 
this project, and how will you ensure that these 
changes are permanent?

Although such issues are often widespread in Türkiye, 
different stakeholders discuss them in separate envi-
ronments and channels, which prevents the collective 
discussion and the contribution of different opinions in 
solving the issue, and finally, the creation of a collab-
orative working atmosphere. KAVŞAK aims to create a 
culture of collective work, solidarity, and cooperation 
right here. The key to its being permanent is also a little 
hidden here.

Who can be part of the Kavşak Network, and why 
should they be part of it?

This network is open to everyone and every institution 
working in urban transportation. As an NGO, we care 
about being a part of this network. It is valuable for cre-
ating mutual benefits under one roof regarding sustain-
able urban transport in Türkiye.

Even if it is more natural and easier to do activities 
within the network throughout the project, what 

dürülebilir kent içi ulaşım alanına katkı koyduğu bir 
süreç oldu. Projenin sonunda ise tüm bunların sonu-
cu olarak bir beyaz kitap ve eylem planı ortaya çıkmış 
olacak.

Bu proje ile Türkiye’de neleri değiştirmeyi/geliştir-
meyi hedefliyorsunuz ve bu değişikliklerin kalıcı 
olmasını nasıl sağlayacaksınız? 

Türkiye’de çoğu kez bu tarz konular ortak dert olması-
na rağmen farklı paydaşlar tarafından birbirinden ayrı 
ortamlarda, mecralarda konuşuluyor, bu da o ortak 
derdin kolektif bir şekilde tartışılmasına, farklı görüş-
lerin o derdin çözümü için katkı koymasına ve sonun-
da bir ortak çalışma iklimi oluşmasına mani oluyor. 
KAVŞAK tam da burada bir ortak çalışma, dayanışma 
ve iş birliği kültürü oluşturmayı hedefliyor. Kalıcı ola-
bilmesinin anahtarı da biraz burada saklı.

Kimler Kavşak Ağı’nın bir parçası olabilir ve neden 
bu ağın bir parçası olmaları lazım? 

Kent içi ulaşım alanında çalışan herkese ve her ku-
ruma açık aslında bu ağ. Bizler de bir STK olarak bu 
ağın bir parçası olmayı önemsiyoruz. Bu ağın bir par-
çası olmak, Türkiye’de kent içi sürdürülebilir ulaşım 
konusunda bir çatı altında ortak fayda üretmek için 
kıymetli.
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awaits the network after the project is over? Which 
function of the network would you most like to con-
tinue?

Since this network engages with the people and insti-
tutions working in this field, we plan to continue to 
organize events, training, and projects and uphold the 
spirit and practice of working together at the end of the 
project.

Kavşak has made a technical visit to Barcelona and 
will make a similar visit to Brussels in the coming 
months. What is the significance of these visits for 
the project?

Such visits to EU countries bring a proper perspective 
to observe the practices and good examples and to see 
what can be developed in the relevant field under the 
current conditions in Türkiye. Of course, this will also be 
a good resource for the Action Plan and White Paper 
that will be put forward at the end of the project.

Kavşak Network has 260 members. Did you expect 
the network to have this momentum? 

We did not expect it, but we can see this as a natural re-
sult of all the work done. We aim to increase the number 
even more.

Could you complete this sentence? “The spirit of 
Kavşak Network is .....”

The spirit of the Kavşak Network is the spirit of partner-
ship, cooperation, and solidarity.

Proje boyunca ağ içerisinde etkinlik yapmak daha 
doğal ve kolay olsa dahi proje bittikten sonra ağı 
neler bekliyor? Ağın en çok hangi işlevinin devam 
etmesini istersiniz?

Bu ağ halihazırda bu alanda çalışan kişi ve kurumlar-
dan oluşan bir ağ olduğu için proje sonunda da or-
taya çıkan ortak çalışma ruhu ve pratiği ile etkinlik, 
eğitim, projelerle alanda üretmeye devam etmeyi 
planlıyoruz.

Kavşak Ağı Barselona’ya teknik ziyaret gerçekleş-
tirdi ve benzer bir ziyareti önümüzdeki aylarda 
Brüksel’e gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerin proje 
için önemi nedir?  

AB ülkelerine yapılan bu tarz seyahatler, oradaki uy-
gulamaları, iyi örnekleri yerinde gözlemlemek ve Tür-
kiye’de mevcut koşullar altında ilgili alanda nelerin 
geliştirilebileceğini görmek açısından uygun bir bakış 
açısı getiriyor. Bu tabii ki proje sonunda ortaya kona-
cak eylem planı ve beyaz kitap için de iyi birer kaynak 
olacaktır.

Kavşak Ağı’nın 260 üyesi var. Ağın bu ivmeye sa-
hip olmasını bekliyor muydunuz? 

Aslında beklemiyorduk ama yapılan tüm  çalışmaların 
doğal bir sonucu olarak da görebiliriz bunu. Sayının 
daha da artmasını hedefliyoruz.

Şu cümleyi tamamlar mısınız? “Kavşak Ağı’nın 
ruhu ……’dır.”  

Kavşak Ağı’nın ruhu ortaklık, iş birliği ve dayanışma 
ruhudur.

49



T he “Safe Routes to Playgrounds” project was 
completed by the Sustainable Development 
and Entrepreneurship Association in collabo-

ration with Bayraklı Municipality İzmir and Equitable 
Cities Association within the scope of Türkiye, “Sus-
tainable Urban Transportation Network.” KAVŞAK 
Network implemented the project, a non-govern-
mental organization that brings together institutions 
from various sectors to develop sustainable urban 
transportation in Türkiye. In this project, the current 
situation of studies on children in sustainable urban 

Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliş-
tirmek amacıyla birlikte hareket eden çeşitli 
sektörlerden kurumların bir araya geldiği bir 

sivil toplum örgütü olan KAVŞAK Ağı tarafından uy-
gulanan “Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı” 
projesi kapsamında üye kurum olarak Sürdürülebi-
lir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nin yürütücüsü 
olduğu, Adil Kentler Derneği ve İzmir ili Bayraklı Be-
lediyesinin ortak olduğu “Oyun Alanlarına Güvenli 
Rotalar” projesinde çocukların sürdürülebilir kent 
içi ulaşım çalışmalarındaki mevcut durumu analiz 

OYUN ALANLARINA GÜVENLİ ROTALAR: 
ÇOCUK DOSTU ULAŞIM POLİTİKASI 
MÜMKÜN MÜ? 
SAFE ROUTES TO PLAYGROUNDS: 
IS A CHILD-FRIENDLY TRANSPORTATION 
POLICY POSSIBLE?

Süleyman GÖK
Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sustainable Development and Entrepreneurship Association, Chairman of the Board

Odak   I    Focus
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transport was analyzed, and the safety and accessi-
bility of the roads leading to the playgrounds inten-
sively used by children were discussed.

It is not sufficient to consider transportation policy only 
as “technical” to create a social impact in sustainable 
transportation. The transportation perceptions and 
needs of vulnerable groups, like children, women, the 
disabled, and the elderly, should be discussed healthi-
ly. These groups often cannot make their voices heard 
in transportation and cannot participate effectively in 
local policy processes; therefore, “participatory” sus-
tainable urban transport policies should be prepared. 
The project “Safe Routes to Playgrounds” was conceptu-
alized within the framework of this concept. The roads 
leading to the playgrounds, one of the areas frequently 
and heavily used by most children aged 6-18 in Turkey, 
are unfortunately far from sustainability and are un-
suitably structured for children’s access and safety. City 
administrators act with temporary measures without 
addressing the needs of children in their transportation 
policies; The needs of children as subjects of rights in 
transportation policies are ignored. 

As the Sustainable Development and Entrepreneurship 
Association, we have been operating in the field of chil-
dren’s rights for a long time, and we have been working 
on facilitating the inclusion of children in urban life and 
strengthening children’s right to play. Since the right to 

edilerek çocukların yoğun olarak kullandıkları oyun 
alanlarına giden yolların güvenliği ve erişilebilirliği 
ele alınmıştır.

Sürdürülebilir ulaşım alanında sosyal etki oluşturmak 
için yalnızca ulaşım politikasını “teknik” olarak ele al-
mak yeterli gelmemektedir. Kırılgan grupların, özellik-
le çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi ulaşım 
alanında sesini çok duyuramayan ve yerel politika sü-
reçlerine etkin katılamayan grupların da ulaşım algıla-
rı ve gereksinimleri sağlıklı bir şekilde ele alınmalı ve 
sürdürülebilir kent içi ulaşım politikaları “katılımcı” bir 
şekilde hazırlanmalıdır. “Oyun Alanlarına Güvenli Ro-
talar” projesi bu arka plan çerçevesinde hazırlanmıştır. 
Türkiye’de 6-18 yaş arası çocukların büyük çoğunlu-
ğunun en sık ve yoğun olarak kullandıkları alanların 
başında gelen oyun alanlarına giden yollar ne yazık ki 
sürdürülebilirlikten uzak, çocukların erişimine ve gü-
venliğine uygun olmayan bir şekilde yapılandırılmış-
tır. Kent yöneticileri ulaşım politikalarında çocukların 
ihtiyaçlarını ele almadan geçici önlemlerle hareket 
etmekte; çocukların hak öznesi olarak ulaşım politika-
larındaki gereksinimleri göz ardı edilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği olarak 
uzun zamandır çocuk hakkı alanında çalışmalarımızı 
sürdürmekle birlikte çocuğun kent yaşamına dahil 
olmasını kolaylaştırma ve çocukların oyun hakkının 
güçlenmesine dönük çalışmalar gerçekleştirmekte-

51



play defines a right area beyond just a concept where 
children spend their free time, we act with a cross-cut-
ting approach to the right to play. That’s why we see 
the safety and accessibility of playgrounds as essential 
concepts. 

In the project, a short video study was made to evalu-
ate whether the playgrounds in the Bayraklı district are 
suitable for the safe transportation of children. This vid-
eo study was disseminated through our social media 
accounts. In addition, social media posts containing 
the outputs of the dialogue meeting we held with the 
participation of civil society representatives working in 
the field of children, which is one of our activities, were 
prepared and shared on our social media accounts. 
Awareness was carried out regarding the child-friendly 
transportation approach.

With the completed project, we observed that most of 
the parks in the Bayraklı district are unsuitable for chil-
dren’s safety, the areas where children are on the move 

are located on the traffic axis, and the 
risk of accidents is high. Concepts such as 
speed management and traffic lighting 
construction of playgrounds away from 
transportation were discussed, and these 
problem areas were also included in the 
short film we prepared. 

yiz. Oyun hakkı, yalnızca çocukların boş zamanlarını 
geçirdikleri bir kavramın ötesinde bir hak alanını ta-
nımladığı için oyun hakkını çapraz kesen bir yaklaşım-
la hareket etmekteyiz. Oyun alanlarının güvenliğini 
ve erişilebilirliğini bu yüzden önemli kavramlar olarak 
görmekteyiz.

Proje ile, Bayraklı ilçesinde bulunan oyun alanlarının 
çocukların güvenli ulaşımlarına uygun olup olmadık-
ları değerlendirilerek kısa video çalışması yapılmış 
olup bu video çalışması sosyal medya hesaplarımız 
üzerinden yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, faaliyetlerimiz 
arasında yer alan çocuk alanında çalışan sivil toplum 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz diyalog 
toplantısı çıktılarının yer aldığı sosyal medya gönde-
rileri hazırlanarak, aynı şekilde sosyal medya hesapla-
rımızdan paylaşarak çocuk dostu ulaşım yaklaşımına 
dönük farkındalık çalışması gerçekleştirilmiştir. 

İlçesinde yer alan parkların büyük çoğunluğunun 
çocukların güvenliğine uygun olmadığı, çocukların 
yoğun olarak hareket halinde oldukla-
rı alanların trafik aksında yer aldığı ve 
kaza risklerinin yüksek olduğu, hız yö-
netimi, trafik ışıklandırılması gibi ulaşım 
kavramlarından uzak oyun alanlarının 
kurgulanması gibi birçok sorun alanını 
proje kapsamında gözlemledik ve hazır-
ladığımız kısa filmde de bu sorun alanla-
rına yer verdik.
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“Civil Society-Local Government Dialogue Meeting for 
Child-Friendly Transport Policy” is also crucial in the pro-
ject’s scope. The meeting, with the participation of civil 
society representatives working in the field of children’s 
rights and local administrators in İzmir, saw discussions 
on urban transportation policies, the concept of sustain-
ability, and a child-friendly transportation approach. As 
a result, a declaration text was prepared. 

The important headings that stand out in the text can 
be expressed as follows:

• Bayraklı local sustainable transportation action plan 
should be prepared with a participatory approach 
with the participation of all stakeholders, especially 
children.

• Providing safe roads in urban transportation sys-
tems, children should be encouraged to prefer modes 
of transportation such as walking and cycling.

• Area-specific design should be developed to ensure 
the road safety of the playground.

• Participation should be provided in the design pro-
cess of the playground streets. In this process, chil-
dren should be included in the decisions to be taken 
regarding the design.

• Local governments should prepare road safety-spe-
cific plan notes for the playgrounds or create a sepa-
rate action plan.

“Çocuk Dostu Ulaşım Politikası İçin Sivil Toplum-Yerel 
Yönetim Diyalog Toplantısı” da proje kapsamında ger-
çekleştirilen önemli bir etkinlik olarak görülmektedir.

İzmir’de çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum 
temsilcileri ile yerel yöneticilerin katılımıyla düzen-
lenen toplantıda kent içi ulaşım politikaları, sürdürü-
lebilirlik kavramı ve çocuk dostu ulaşım yaklaşımına 
dair tartışmalar yapılarak bir deklarasyon metni hazır-
lanmıştır. 

Metinde öne çıkan önemli başlıklar şu şekilde ifade 
edilebilir:

• Bayraklı yerel sürdürülebilir ulaşım eylem planı 
başta çocuklar olmak üzere tüm paydaşların katılı-
mıyla katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmalıdır.

• Kent içi ulaşım sistemlerinde güvenli yolların sağ-
lanması çocukların yürüme ve bisiklet sürme gibi 
ulaşım türlerini tercih etmesi teşvik edilmelidir.

• Oyun bölgesinin yol güvenliğini sağlamak amacıy-
la alana özgü tasarım geliştirilmelidir.

• Oyun bölgelerinde bulunan sokakların tasarım sü-
recinde katılım sağlanmalıdır. Süreçte tasarımla il-
gili alınacak kararlara çocuklar da dahil edilmelidir.

• Yerel yönetimler plan çalışmalarında oyun bölge-
leri için yol güvenliği özelinde plan notları hazırla-
malı ya da oyun bölgeleri için ayrı bir eylem planı 
oluşturmalıdır.
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• A safety-for-all approach should be adopted when 
planning and designing cities and playgrounds.

• In Bayraklı, means should be developed to include 
local actors (Reeve or Headman, citizens, etc.) in 
city-specific decision-making mechanisms.

• Traffic collision density maps focusing on game 
zones should be created specifically for the city.

• Accessibility to opportunities that promote healthy 
living and socialization should be increased.

• Play routes where children can travel on foot and 
by bicycle; should be supported with various activi-
ty venues such as parks, meeting points, and bicycle 
workshops.

Sustainability developed in cooperation within the 
project’s scope is a vital component of the project and 
institutional sustainability. In this respect, we have cre-
ated areas of cooperation to continue the impact creat-
ed after the project with the Fair Cities Association, our 
partner since the project’s design stage. In particular, 
we will move forward together in mainstreaming the 
child-friendly approach to sustainable transportation 
policy at the local level and carry out advocacy and 
monitoring activities locally in this area. The second 
area of cooperation for the sustainability of the activ-

• Kentleri ve oyun bölgelerini planlarken ve tasarlar-
ken herkes için güvenlik yaklaşımı benimsenmeli-
dir.

• Bayraklı özelinde yerel aktörlerin (muhtar, vatan-
daş vb.) kent özelinde karar alma mekanizmalarına 
dahil edilmesi için araçlar geliştirilmelidir.

• Kent özelinde oyun bölgelerine odaklanan trafik 
çarpışma yoğunluk haritaları oluşturulmalıdır.

• Sağlıklı yaşamı ve sosyalleşmeyi teşvik eden fırsat-
lara erişilebilirlik arttırılmalıdır.

• Çocukların yaya ve bisikletli olarak yolculuk yapa-
bilecekleri oyun güzergahları; parklar, buluşma 
noktaları, bisiklet atölyeleri gibi çeşitli aktivite me-
kanları ile desteklenmelidir.

Proje kapsamında geliştirdiğimiz iş birliği alanlarının 
sürdürülebilir olması, gerek projenin gerekse de ku-
rumsal sürdürülebilirliğin önemli bir bileşenidir. Bu 
açıdan projenin kurgusu aşamasından itibaren be-
raber çalıştığımız Adil Kentler Derneği ile proje son-
rasında da yaratılan etkinin devam etmesine dönük 
olarak iş birliği alanları yaratmış bulunmaktayız. Özel-
likle yerelde sürdürülebilir ulaşım politikasında çocuk 
dostu yaklaşımın ana akımlaştırma sürecinde birlikte 
ilerleyeceğiz ve bu alanda yerel ölçekte savunuculuk 
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ities and the partnership established within the scope 
of the Kavşak network is the dialogue process formed 
with the actors working in the field of children’s rights. 
In the study, with the theme of “Children in Transpor-
tation,” we initiated the process of creating a commu-
nity with the participation of child rights activists and 
organizations, and this will facilitate our production of 
actions and policies regarding the right of transporta-
tion of children with a cross-cutting approach, specific 
to local transportation policy. The third of our cooper-
ation areas is the neighborhood headmen. We had a 
meeting and dialogue process with the headman of the 
Osmangazi neighborhood of Bayraklı district that was 
very helpful for creating an element of pressure on the 
local administrations for the safety of the playgrounds 
and carrying out advocacy work. The participation of 
the locals was also significant. 

To summarize, the child-friendly transportation ap-
proach of the cooperation and solidarity networks es-
tablished within the project contributed positively to the 
increase of awareness at the local level, the establish-
ment of playgrounds on safe transportation routes, and 
the formation of a working ecosystem to activate local 
governments in this direction.

ve izleme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Kavşak Ağı 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ve kuru-
lan ortaklığın sürdürülebilir kılınmasına dönük olarak 
ikinci iş birliği alanı ise çocuk hakları alanında çalışan 
aktörlerle oluşturduğumuz diyalog sürecidir. “Ulaşım-
da çocuk var” temasında başlattığımız bu çalışmada 
çocuk hakları aktivistleri ve örgütlerinin katılımıyla 
bir topluluk oluşturma sürecine başladık ve bu da 
yerelde ulaşım politikası özelinde ve çapraz kesen bir 
yaklaşımla çocukların ulaşım hakkına dönük eylem 
ve politikalar üretmemizi kolaylaştıracaktır. İş birli-
ği alanlarımızın üçüncüsü ise mahalle muhtarlarıdır. 
Özellikle Bayraklı ilçesi Osmangazi mahallesi muhtarı 
ile gerçekleştirdiğimiz toplantı ve diyalog sürecinde 
kendilerinin desteğini aldık ve bu süreçte oyun alan-
larının güvenliğine dönük yerel yönetimlere baskı 
unsuru oluşturma ve savunuculuk çalışmaları gerçek-
leştirme sırasında mahalle muhtarının ve mahalle hal-
kının katılımı bizler için çok önemlidir.

Özetle belirtmek gerekirse proje kapsamında kurulan 
iş birliği ve dayanışma ağlarının çocuk dostu ulaşım 
yaklaşımının yerel ölçekte farkındalığın artmasına, 
oyun alanlarının güvenli ulaşım rotaları üzerinde ku-
rulmasına ve bu yönde yerel yönetimleri harekete ge-
çirmeye yönelik bir çalışma ekosisteminin oluşmasına 
olumlu yönde katkı sağladığını belirtmek isteriz.
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T ransportation and mobility are central to 
sustainable development as they enhance 
economic growth, improve accessibility and 

achieve better integration of the economy while tak-
ing environmental aspects into consideration.

The transfer of legal power of operating public transport 
in 2007 to the Greater Amman Municipality came in a 
context that simulates the success stories achieved by 
international cities in managing municipalities for all 
facilities and services.The most important aspect is the 
combination of powers to establish infrastructure with 
the operation and management of the transportation 
system. The mobility and transportation in the city of 
Amman is the biggest challenge and it interacts with 
all sectors directly and inversely according to the perfor-
mance indicators of mobility and transportation.

For the sake of turning the challenge into achievement 
and opportunities, the comprehensive plan for mobility 
and transportation was launched. It is considered as a 
cornerstone and road map for guiding investment by 
defining the road network, the surrounding residential 
areas, commercial and service attractions, as well as the 

Çevresel konuları gözetmenin yanı sıra, eko-
nomik kalkınmanın artırılması, erişilebilirlik 
ve ekonomik entegrasyonun iyileştirilmesin-

de de rol oynayan ulaşım ve hareketlilik, sürdürebi-
lir kalkınmanın merkezinde yer alıyor.

2007 yılında toplu taşıma işletmesi yasal yetkisinin 
Amman Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sonu-
cunda yaşanan gelişmeler, akıllara uluslararası şehir-
lerde her türlü kolaylık ve hizmeti sağlamayı başara-
bilmiş belediyelerin başarı hikayelerini getiriyor. Bu 
başarının altında yatan önemli detay ise, altyapı ula-
şım sisteminin operasyon ve yönetim birimleriyle bir-
likte kurulmasını sağlayan, yetki birleşimi. Şehrin en 
büyük problemlerinden olan hareketlilik ve ulaşım, 
Amman’daki hareketlilik ve ulaşım göstergelerinin 
performansları doğrultusunda her sektörle doğru ya 
da ters orantılı bir etkileşim içinde seyretmekte. 

Zorluğu başarı ve fırsata dönüştürebilmek amacıyla, 
kapsamlı bir hareketlilik ve ulaşım planı hazırlayan 
Amman Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi, tüm 
yollarda yürütülen kapsamlı trafik sayımının yanına ek 
olarak ikametgah alanlarını, ticari faaliyet ve hizmet 

Kent Köşeler�    I    Urban Columns

AMMAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 
TOPLU TAŞIMAYA GİDEN YOLDA 
PLANLAR VE BAŞARILAR 
AMMAN’DA TOPLU TAŞIMA 
STRATEJİSİ (2022-2023)
GREATER AMMAN MUNICIPALITY
PLANS AND ACHIEVEMENTS IN PUBLIC 
TRANSPORTATION
PUBLIC TRANSPORT STRATEGY IN AMMAN 
(2022-2023)

Amman Büyükşehir Belediyesi
Greater Amman Municipality
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Yüksek teknolojinin yoğun 
kullanıldığı bu proje, bütün 
güzergahların teknik  detayları 
bitirilince beklenen resmi açılış 
yapıldıktan sonra toplu taşıma  
konusunda vatandaşlara daha 
hızlı, daha rahat ve özel araçlardan 
daha pratik bir yolculuk deneyimi 
sunacak.

Carried out with dense use of 
high technology, this project will 
o£er faster and more comfortable 
journey with less travel time than 
a private vehicle o£ers when the 
techincal details of all the routes 
are completed and it is launched 
oªcially.



results of the expanded traffic census that was conduct-
ed on all roads. It is also integral in developing a model 
Amman Analytical Transportation, where the results of 
the comprehensive plan were concluded. This model is 
subject to continuous review and updating. One of the 
most prominent result was the impossibility of proceed-
ing with mobility and transportation in the city of Am-
man within acceptable urban indicators by completely 
relying on private vehicles investments. This is what led 
to consider developing mass transportation projects.

Therefore, there was a cooperation with the Integrated 
Public Transport Services Company to start city bus ser-
vices. The program was implemented through the cre-
ation of the Amman Vision Company for Public Trans-
port (2019), which seeks to operate 286 public transport 
buses with new technical specifications. In addition, it 
provides support to the fleet renewal program in the in-
tegrated company and continues its work to empower 
the investment companies to renew their fleet, means 
of transportation and operational performance indica-
tors.

Believing in the achievement, Greater Amman Munic-
ipality was able to adhere to the announced schedule 
for the implementation of the infrastructure works for 
the rapid-frequency bus project within the city of Am-
man. The aim is to contribute to achieving the engineer-
ing and operational linkage of the Amman and Am-
man-Zarqa projects and expanding the scope of service 
for the city bus project in the Amman Vision Transport 
Company. It also contributes to completing the work in 
a tender for the operation of the rapid-frequency bus 
project. Within this project, the municipality started the 
necessary technical studies and preliminary designs for 
the second phase of the bus, with a length of (50) km, 
in cooperation with the World Bank. It also continues to 
develop the terms of reference for the technical studies 
necessary for planning the Amman Central Tram, which 
is scheduled to link the rapid-frequency bus station at 
the Jordan Museum with the rapid-frequency bus sta-
tion in the main station complex.  We almost completed 
studies for the feeder network of the rapid-frequency 
bus project and put it into an executive program, in ad-
dition to developing a comprehensive, unified, integrat-
ed approach to intelligent transportation systems at the 
national level.

 It is certain that when the entire network, all routes op-
erated according to the official operation, the network 
of lines feeding the project are completed and with the 
presence of smart transport systems in the project such 
as payment, electronic tracking, television surveillance 
cameras, etc., the project will reflect a positive image 

bölgelerini içine alan bir yol ağının tanımlanmasıyla 
yatırıma rehberlik eden bir köşe taşı ve yol haritası 
olarak kabul ediliyor. Bu proje aynı zamanda Amman 
Analitik Ulaşım’ı adına geliştirilen, sürekli bir güncel-
leme ve düzenlemeye tabi tutulan modelin ayrılmaz 
bir parçası durumunda. Tamamıyla özel taşıt yatırım-
larına bağlı olan kabul edilebilir kent göstergelerine 
bakıldığında çıkan en belirgin sonuç, Amman’daki ha-
reketlilik ve ulaşıma ilişkin bu uygulamaları yürütme-
nin imkansız olduğu olmuş ve buradan yola çıkılarak 
toplu taşıma projeleri geliştirilmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda Belediye, şehir içi otobüs seferlerini 
başlatmak için Entegre Toplu Taşıma Hizmetleri Şirke-
ti ile iş birliği yapmıştır. 2019 yılında Belediye Amman 
Vizyonu Şirketi’nin kurularak, yeni teknik donanımlar 
sağlanan 286 otobüsü halkın kullanımına açılmasıyla 
devam eden program, aynı zamanda entegre şirkete 
filo yenileme desteği sunuyor ve yatırım şirketlerinin 
filo, ulaşım araçları ve operasyonel performans gös-
tergelerinin yenilenmesine de destek veriyor.

Başaracağına olan inançla hareket eden Amman 
Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi metrobüs projesinin 
altyapı çalışmalarını uygulamaya geçirebilmek adı-
na belirlenen zaman dilimi içerisinde çalışmalarını 
tamamlayabildi. Amman ve Amman-Zarka bağlan-
tılarının mühendislik ve operasyonel  çalışmalarına 
katkıda bulunan proje, aynı zamanda Amman Vizyon 
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of the mass transit systems. It will also provide the user 
with a safer and more comfortable journey with less 
travel time than a private vehicle, at an affordable price 
for everyone. It will be a competitive alternative to a pri-
vate vehicle 

Accordingly, the Greater Amman Municipality will con-
tinue developing its business plan, which relies mainly 
on providing tangible outputs and results for Amman. 
This can be achieved through developing and raising 
the capacity of traffic intersections. These intersections 
will contribute to the smooth flow of traffic for cars to-
wards neighboring cities and governorates and organ-
ize sidewalks in arterial streets with the aim of reaching 
a pedestrian-friendly city developing a number of pe-
destrian projects in areas with significant traffic. 

Ulaşım Şirketi’nin şehir otobüsleri hizmet kapsamının 
genişletilmesini sağladı. Belediye, bu proje için gere-
ken 50 km’lik bir ön tasarımdan oluşan  teknik çalış-
mayı Dünya Bankası işbirliğiyle hazırladı. Diğer yan-
dan, metrobüs hattını Ürdün Müzesi’ne bağlaması 
planlanan Amman Merkezi Tramvay hattının planlan-
ması için görev talimatları halihazırda düzenlenmek-
te. Ulusal düzeyde kapsamlı ve entegre bir yaklaşımla 
geliştirmekte olduğumuz akıllı ulaşım sistemlerinin 
yanında, metrobüs projesinin ek bağlantıları için ça-
lışmalarımızı tamamlamış ve  çoktan ana programa 
dahil etmiş bulunuyoruz.

Tüm ağ ve rotaların resmi operasyon planı çerçeve-
sinde işleyip projeyi besleyen bağlantı hatlarının 
tamamlanması halinde ve projede yer alan ödeme, 
elektronik izleme, kamera takip vb. akıllı ulaşım sis-
temlerinin varlığıyla, projenin kitle 
ulaşım sistemleri adına pozitif bir 
imaj yansıtacak olması kaçınılmaz.  
Böylece herkes makul bir fiyata özel 
araç kullanımına nazaran daha kon-
forlu, daha güvenli ve daha kısa yol-
culuk yapabilecek. 

Trafikte yeni kesişim noktaları oluş-
turup varolan noktaların sayılarının 
artırılmasıyla, Amman Büyükşehir 
Belediyesi aynı şekilde Amman için 
somut bir şekilde randıman alma 
odaklı çalışmalar yürütmeye de-
vam edecek. Yaya-dostu bir şehir 
inşa etme yolunda trafiğin yoğun 
olduğu bölgelerde yaya projeleri 
geliştirilecek, bu projeler kapsa-
mında sunulan kavşaklar yoluyla, 
çevre şehirlere ve civardaki ikamet 
alanlarına yönelen araç trafiğinin 
daha rahat akması sağlanacak.
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W hen the first ever International Congress of 
Cities was convened over a century ago in 
1913, giving birth to the International Un-

ion of Cities, the peace movement was at the core of 
its raison d’être. Aware of the growing political tur-
moil at the national level and the suspicions of war, 
our emerging municipal movement gathered seeking 
a universal transformation that, through new meth-
ods of governance, addressed the global dimension 
of the challenges about to unfold. This transforma-
tive initiative came to be known as city diplomacy. 

Sparked by the need to supersede national divisions, 
the spirit of the municipal movement, grounded on 
the quest for peace, democracy, and social justice, has 
grown since those days. Intensified city-to-city links 
through technical cooperation and twinning articulat-
ed our space on the international stage and served as 
an instrument of human culture that brought popula-
tions together. This growth resulted in greater recogni-
tion of cities, territories, and networks as political actors 
in the multilateral system. 

IN 2020, COVID-19 intervened in worldly affairs, and our 
planet came to an unprecedented halt. The pandemic 
reinforced the interdependence and vast separation 
within and between societies. We are going through 

Teknik işbirliği ve kardeş şehircilik 
yoluyla kentler arasında kurulan 
ve git gide yoğunlaşan bağlar, 
uluslararası sahnede yerimizi açıkça 
ortaya koydu ve halkları bir araya 
getiren insan kültürünün aracı olarak 
işlev gördü.

Intensified city-to-city links through 
technical cooperation and twinning 
articulated our space on the 
international stage and served as 
an instrument of human culture that 
brought populations together.

İlk kez bir asır önce düzenlenen Uluslararası Kent-
ler Kongresi, Uluslararası Kentler Birliği’ni do-
ğurmuş; bunu, barış hareketini varlık sebebinin 

özüne yerleştirerek gerçekleştirmişti. Sene 1913’tü. 
Ülkeler düzeyinde artan siyasi çalkantının ve sava-
şın duyulmaya başlanan ayak seslerinin farkında 
olarak ortaya çıkan belediyecilik hareketimiz, be-
lirmekte olan zorlukların küresel boyutuna yeni bir 
yönetişim biçimi aracılığıyla işaret ederek evrensel 
bir dönüşüm arayışı doğrultusunda bir araya geldi. 
Bu dönüştürücü girişim, şehir diplomasisi olarak bi-
linmeye başlandı. 

Ulusal ayrılıkları ortadan kaldırma ihtiyacının ateşle-
diği, barış, demokrasi ve sosyal adalet arayışına daya-
nan belediyecilik hareketinin ruhu o günden bu yana 
büyüdü.   Teknolojik işbirliği ve kardeş şehircilik yo-
luyla kentler arasında kurulan ve git gide yoğunlaşan 
bağlar, uluslararası sahnede yerimizi açıkça ortaya 
koydu ve halkları bir araya getiren insan kültürünün 
aracı olarak işlev gördü. Bu büyüme şehirlerin, böl-
gelerin ve ağlarının çoktaraflı sistemde siyasi aktörler 
olarak daha fazla tanınmasını sağladı. 

2020 ve COVID-19 her türlü tahmini boşa çıkardı. 
Dünya durunca, küresel salgın aynı anda hem karşı-
lıklı bağımlılığı hem de toplumlar içinde ve arasında 
var olan büyük ayrımı pekiştirdi. Sadece değişimlerin 
olduğu bir dönemden geçmiyor, bir dönüşüm çağın-

61



an age of enormous transformations, not just a mere 
change. The pandemic gave us a renewed sense of pur-
pose to deliver the needed transformations, overcoming 
ever-growing levels of inequality, addressing the envi-
ronmental crisis, and challenging the widening cultur-
al divide. However, hope has lost momentum almost 
three years since the pandemic breakout. Our vision is 
no longer driven by innovation and change. Solidarity 
is not leading our actions. The polarization of our world 
is reaching new heights, taking us back to the moment 
in history that led to the foundation of the international 
municipal movement over a century ago.

Throughout history, towns, cities, and regions have 
thrived through the creativity, energy, and imagina-
tion of all people shaping our streets, culture, and so-
ciety. History shows the crucial links between the on-
going consent of the governed and the legitimacy and 
strength of the government. Building on this legacy, the 
World Organization of United Cities and Local Govern-
ments (UCLG) is convinced that these transformations 
will only be possible through local and regional govern-
ments playing a fundamental role as political actors to 
bring about genuinely transformative action.

The roadmap of the municipal 
movement
In Daejeon, at UCLG 7th World Congress and Summit of 
Local and Regional Leaders in October 2022, over 3,000 
mayors materialized their commitment to this transfor-
mation with the approval of the Pact for the Future of 
Humanity. 

The Pact, set to be the roadmap of the municipal move-
ment in the coming years, seeks to be part of a global 
initiative committed to demonstrating that another 
way is possible. It includes our communities’ shared 
principles, values, and aspirations to renew the social 
contract from the bottom up, with gender equality and 
social justice as essential pillars of any creative, resilient, 
empowered, and committed community. 

The Pact does so by putting people at the center, reach-
ing out to the needs of current generations, expanding 
the rights of future ones, guaranteeing public services 
and the commons, developing a harmonious relation-
ship with nature, and renewing the relationship be-
tween spheres of government to improve people’s trust 
and representativeness. 

With the Pact for the Future, the organized constituency 
of local and regional governments and the internation-
al municipal movement restated their commitment to 
the power of collective action, empowerment, shared 
ownership, co-creation, and solidarity. To deliver real, 
tangible, and constant actions over time, placing care 

da yaşıyoruz. İhtiyacımız olan değişimleri gerçekleş-
tirmek, durmadan artan eşitsizliklerin üstesinden ge-
lebilmek, çevreyle ilgili krizlerin üstüne gitmek ve git 
gide derinleşen kültürel uçuruma meydan okumak 
için yenilenmiş bir amaç verdi salgın bize. 

Ne var ki, salgının çıkışının üzerinden neredeyse üç yıl 
geçtikten sonra umut, hız kaybetti.  Artık vizyonumuz 
yenilik ve değişim heyecanıyla şekillenmiyor.  Eylem-
lerimize öncülük eden şey, dayanışma değil. Dünya-
mızdaki kutuplaşma farklı boyutlara ulaşarak bizi, bir 
asır önceki o tarihi zamana, uluslararası belediyecilik 
hareketinin çıkış noktasına daha da yaklaştırıyor.

Kasabalar, şehirler ve bölgeler, sokaklarımızı, kültü-
rümüzü ve toplumumuzu şekillendiren onca insanın 
üreticiliği, enerjisi ve mahareti sayesinde tarih boyun-
ca her zaman gelişti ve zenginleşti. Tarih, yönetilenle-
rin süregelen rızası ile yönetenin meşruluğu ve gücü 
arasındaki önemli bağlantıları gösteriyor.  

Bu mirasın üzerine inşa edilmiş olan Birleşmiş Kent-
ler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), ancak 
yerel ve bölgesel yönetimlerin politik aktörler olarak 
temel bir rol almasıyla dönüşümün mümkün olabile-
ceğine, gerçek bir dönüştürücü eylemin gerçekleştiri-
lebileceğine inanmaktadır.

Belediye Hareketinin yol haritası
Ekim 2022’de Daejeon’da yapılan UCLG 7. Dünya 
Kongresi ve Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi’nde 
3000’in üzerinde belediye başkanı İnsanlığın Geleceği 
Paktı’nı onaylayarak bu dönüşüme olan bağlılıklarını 
somutlaştırmış oldular. 

İleriki yıllarda belediyecilik hareketinin yol haritası 
olarak tasarlanan Pakt, başka bir yolun mümkün ol-
duğunu göstermeye kendini umutla adamış küresel 
bir inisiyatifin parçası olmaya adaydır. Toplum sözleş-
mesini baştan aşağı yenileyip fırsat eşitliği ve sosyal 
adalet kavramlarını üretken, esnek, güçlendirilmiş ve 
adanmış her toplumun olmazsa olmazı haline getire-
bilmek amacıyla toplumlarımızın ortak ilkelerini, de-
ğerlerini ve arzularını içerir. 

Pakt bunu, insanı merkeze koyarak, şimdiki nesillerin 
ihtiyaçlarına kulak verip gelecek nesillerin haklarını 
genişleterek yapar. Kamu hizmetlerini ve müşterekle-
rini güvence altına alır, doğayla uyumlu bir ilişki kurar, 
halkın güvenini ve temsil edilebilirliğini geliştirmek 
üzere yönetim çevreleri arasındaki ilişkiyi yeniler. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin örgütlü seçmen kitlesi 
ve uluslararası belediyecilik hareketi, Gelecek için Pakt 
ile, kolektif eylemin, yetkilendirmenin, ortak mülkiye-
tin, birlikte üretmenin ve dayanışmanın gücüne olan 
bağlılıklarını yeniden ortaya koymuş oldular. Zaman 
içinde gerçek, somut ve sürekli eylemler gerçekleşti-
rebilmek için kolektif çabamızın merkezine -toplum-
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–of our communities, planet, and democracies – at the 
heart of our collective efforts.  

Through the Pact for the Future, local and regional 
governments embraced their critical role in promoting 
a more equitable and sustainable quality of life for cit-
izens and communities. They also focused on ensuring 
and expanding their rights while protecting the planet 
for future generations and transforming our relation-
ship with nature and the earth. Hence, humans and na-
ture thrive in balance beyond the binary between urban 
and natural settings. 

Local and regional governments are further committed 
to developing environments in which well-informed 
and empowered citizens are supported by responsive 
and accountable governments capitalizing on local re-
alities, relationships, and proximities. They Should work 
on providing a pathway to realize the universal Right 
to the City for all while engaging with the centrality of 
multilateralism, international cooperation, and govern-
ing in partnership.

Bringing the Pact to life
To ensure that the Pact is actionable in its engagements, 
it is structured around three axes, People, Planet, and 
Government, each with ten commitments.

The Pact for the Future for People seeks to deliver hu-
man development and emancipation, enrich our com-
mon social capital, and restore trust, hope, solidarity, 
and optimism. It will be built around equal opportunity, 

larımıza, gezegenimize ve demokrasilerimize verdiği-
miz- özeni koymalıyız.  

Gelecek İçin Pakt aracılığıyla yerel ve bölgesel yöne-
timler, vatandaşların ve benzer şekilde toplumların 
temel haklarını güvence altına alıp genişletirken bir 
yandan da gelecek nesiller adına gezegenin koru-
nabilmesi, kentle doğa arasındaki zıtlığın ötesine 
geçerek, insanla doğanın birlikte, dengeli bir şekilde 
gelişebilmesi için doğayla ve gezegenimizle ilişkimizi 
dönüştürecekleri, daha adil ve sürdürülebilir bir ya-
şam sağlama konusundaki önemli rollerini benimse-
diler. 

Yerel ve bölgesel yönetimler, eğitimli ve yetkin vatan-
daşların duyarlılık ve sorumluluk sahibi yönetimler 
tarafından desteklendiği ortamlar oluşturma kararlı-
lığını gösterdiler, yerel realitelere, ilişkilere, yakınlıkla-
ra yatırım yaparken ve evrensel Şehir Hakkı’nı herkes 
için gerçekleştirmenin önünü açarken bir yandan da 
çoktaraflılığın, uluslararası işbirliğinin ve ortaklıklarda 
yönetimin önemini ortaya koydular.

Paktı hayata geçirmek
Pakt, üstlendiği yükümlülüklerle ilgili eyleme geçme-
sini garanti altına almak için üç eksen etrafında yapı-
lanmıştır: İnsanlar, Gezegen ve Yönetim. Her biri için 
onar taahhüt vardır.

İnsanların Geleceği Paktı, ortak sosyal sermayemi-
zi zenginleştirip, güveni ve umudu, dayanışmayı ve 
iyimserliği yeniden tesis ederek insani gelişme ve öz-
gürleşmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Pakt, herkes 
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fairness, and justice for every-
one and every place, resizing 
contemporary life, building 
people-centered approach-
es to human mobility, and 
ensuring that all citizens are 
empowered to achieve their 
potential. The Pact will prior-
itize universal access to edu-
cation, culture, and policies 
informed by a new feminism 
driven by people. The global 
feminist municipal movement 
is central to the Pact for ensur-
ing that women and girls are 
not left behind and fostering a 
new way of politics. 

In a world exceeding its plan-
etary boundaries, the Pact for 
the Future of the Planet stress-
es the need to transform our 
collective relationship with 

nature. The way forward is build-
ing proximity and re-analyzing our place within and 
towards nature. It urges the local and regional govern-
ments to spearhead the development of a new vision for 
our common Future addressing the climate emergency, 
both from a mitigation and adaptation lens, and de-
velop pathways that are nature-positive to transform 
the current systems of consumption and production. 
The Pact further impresses upon LRGs to empower local 
communities to transition away from models which are 
both unsustainable and destructive and are driving ev-
er-increasing injustice and inequality. 

The Pact for the Future with Governments calls for re-
defining governing in partnership, placing our com-
munities at the core of decisions. This needs renewed 
and well-resourced decentralization and subsidiarity, 
putting local democracy at the heart of the action, 
stressing the importance of representation and par-
ticipation, fostering inclusivity and empowerment in 
decision-making instances, and restoring trust, trans-
parency, honesty, and accountability at all levels of gov-
ernment as a means to rebuild a more representative, 
inclusive and efficient multilateral system. 

The Pact strives to build peace and prosperity in towns, 
cities, and our regions, ensuring a world of well-in-
formed and empowered citizens that are treated equal-
ly and fairly in their diversity beyond jurisdictions, with 
a new notion of citizenship that is the building block 
of a life with dignity and rights for all stemming from 
the inclusion of our communities and the governments 
closest to them in the decision-making tables.

ve her yer için fırsat eşitliği, hak-
kaniyet ve adalet üzerine inşa 
edilecek, çağdaş yaşamı yeniden 
boyutlandıracak, insan hareketli-
liğine insan merkezli yaklaşımlar 
getirecek ve tüm vatandaşların 
potansiyellerini gerçekleştirme 
yetkinliğine erişmelerini sağlaya-
cak. Pakt, insanı esas alan yeni bir 
feminizm anlayışıyla donatılmış 
eğitim, kültür ve siyasete evren-
sel erişim olanakları oluşturmaya 
öncelik verecektir.  Kadınların ve 
kız çocuklarının geri planda kal-
mayıp siyasete katılmaları bakı-
mından küresel feminist beledi-
yecilik hareketi Pakt için büyük 
önem taşır. 

Gezegenin de sınırlarının aşıldığı 
bir dünyada Gezegenin Geleceği 
için Pakt, doğa ile olan kolektif 
ilişkimizi dönüştürmemiz ge-
rektiğini vurguluyor.  İlerlemenin 
yolu, yakınlık kurmak ve doğa içindeki 
ve karşısındaki yerimizi yeniden değerlendirmekten 
geçiyor.  Pakt, yerel ve bölgesel yönetimleri, iklim acil 
durumunu hem hafifletme hem de uyum merceğin-
den ele aldığımız, mevcut tüketim ve üretim sistem-
lerini dönüştürmek için doğa dostu yollar geliştirdi-
ğimiz, yerel halkları sürdürülemez, yıkıcı, adaletsizliği 
ve eşitsizliği körükleyen modellerden uzaklaşmaya 
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Pakt, herkes ve her yer için 
fırsat eşitliği, hakkaniyet ve 
adalet üzerine inşa edilecek, 
çağdaş yaşamı yeniden 
boyutlandıracak, insan 
hareketliliğine insan merkezli 
yaklaşımlar getirecek ve tüm 
vatandaşların potansiyellerini  
gerçekleştirme yetkinliğine 
erişmelerini sağlayacak.

It will be built around equal 
opportunity, fairness, and 
justice for everyone and every 
place, resizing contemporary 
life, building people-centered 
approaches to human mobility, 
and ensuring that all citizens 
are empowered to achieve their 
potential.



A future for the Pact
Today, the world faces a series of interconnected and 
multifaceted crises that takes us back to the dark 
phase that gave birth to our international movement 
in 1913. However, we are not in the same dark place 
as we were back then. We, as municipal movements, 
are more equipped. The multilateral system is commit-
ted to strengthening global governance and is willing 
to listen to all stakeholders for the sake of the present 
and coming generations. The UN Summit to be held in 
2024, and the SDG Summit, which takes place in 2023, 
will allow us to evaluate where we are and represent the 
keystone of this foundational moment. The Pact for the 
Future of Humanity will be the contribution of the UCLG 
membership and our organized constituency, articulat-
ed around the Global Taskforce of Local and Regional 
Governments. 

United Cities and Local Governments, an equality-driv-
en movement, is committed to facilitating the space for 
local and regional leaders to make this world a reality. 
We stand on the shoulders of those who built our move-
ment for over a century and will continue to build it, 
looking out for our Common Future.

For a world that bridges local actions and global trends, 
bringing the territorial perspective to the global agen-
das. For a feminist world that cares and guarantees 
equal rights for us all. For a world driven by well-in-
formed, critical, and empowered communities. For a 
world based on solidarity. For the people, for the planet, 
and the government.  

teşvik ettiğimiz, ortak geleceğimiz için yeni bir vizyo-
nun geliştirilmesine öncülük etmeye çağırıyor. 

Yönetimlerle Gelecek Paktı, halklarımızı kararların 
merkezine yerleştirerek, ortaklık içinde yönetişimi 
yeniden tanımlama çağrısında bulunuyor.  Bunun için 
ihtiyaç duyulan şey, yenilenmiş ve iyi kaynaklara sa-
hip ademimerkeziyetçilik ve yerinden yönetim, yerel 
demokrasiyi eylemin merkezine yerleştirme, temsil ve 
katılımın önemini vurgulama, karar alma süreçlerin-
de kapsayıcılık ve yetkilendirmeyi teşvik etme, daha 
temsiliyetçi, kapsayıcı ve verimli bir çoktaraflı sistemi 
yeniden inşa etmenin bir yolu olarak yönetimin her 
seviyesinde güveni, şeffaflığı, dürüstlüğü ve hesap 
verebilirliği tekrar canlandırmaktır. 

Pakt’ın en büyük çabası, halklarımızın ve kararların 
alındığı masada onların en yakınında oturan yöne-
tim birimlerinin süreçlere dahil edilmeleri sayesinde 
mümkün olan, onurlu ve haklı bir yaşamın temeli 
olarak nitelendirilebilecek yeni bir vatandaşlık nos-
yonuna uygun, önyargıların ötesinde, farklılıklarına 
rağmen eşit ve adil muamele gören, eğitimli, yetkin 
vatandaşların yaşadığı bir dünyayı teminat altına ala-
rak ilçelerden, kentlerden ve bölgelerimizden barış ve 
refah inşa etmektir.

Pakt için bir Gelecek
Bugün dünya, bizi 1913’te uluslararası hareketimizi 
doğuran karanlık yere yaklaştıran, birbiriyle bağlantılı 
ve çok yönlü bir dizi krizle karşı karşıya. 

Ancak biz, bir asırdan fazla bir süre önce olduğumuz 
karanlık yerde değiliz. Belediye hareketi olarak daha 
donanımlıyız. Çoktaraflı sistem, küresel yönetişimi 
güçlendirmeye kararlı, şimdiki ve gelecek nesillerin 
iyiliği için tüm paydaşları dinlemeye istekli. 2024’te 
düzenlenecek olan Geleceğin BM Zirvesi ve 2023’te 
yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma Araçları (SDG) Zir-
vesi şu anda bulunduğumuz yeri değerlendirmemize 
ve başlangıç noktasının temelini anlatmamıza imkan 
tanıyacak. 

Eşitlik odaklı bir hareket olan Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler, yerel ve bölgesel liderlerin böyle bir 
dünyayı gerçeğe dönüştürmesi için gereken ortamı 
sağlamaya kararlıdır. Bir asrı aşkın süredir hareketi-
mizi inşa edenlerin deneyimlerinden feyz alıyoruz ve 
ortak geleceğimizi gözeterek biz de hareketi büyüt-
meye devam ediyoruz.

Yerel eylemler ile küresel eğilimler arasında köprü ku-
ran, bölgesel bakış açısını küresel gündemlere taşıyan 
bir dünya için. Hepimiz için eşit hakları önemseyen ve 
güvence altına alan feminist bir dünya için. İyi eğitimli, 
eleştirel ve güçlendirilmiş topluluklar tarafından yön-
lendirilen bir dünya için. Dayanışma üzerine kurulu bir 
dünya için. İnsanlar için, dünya için ve yönetim için.  
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DÜNYA KUPASI
KATAR KENTLERİNİ NASIL 
DEĞİŞTİRDİ?
HOW FIFA WORLD CUP
CHANGED QATAR’S CITIES?

E very four years, people from all over the world 
especially sports fans, turn their eyes to the 
World Cup, the pearl of sports, the biggest 

football competition. The national teams of all coun-
tries make an extraordinary effort to participate in 
the organization, which was first held in 1930 in Uru-
guay, a South American country. As countries strive 
to participate in the World Cup, they also enter a 

Her dört yılda bir sporseverler başta olmak 
üzere, dünyanın her yerinden insanın gözü, 
sporların incisi futbolun en büyük müsaba-

kası olan Dünya Kupası’na dönüyor. İlki 1930 yılında 
Güney Amerika ülkesi olan Uruguay’da düzenlenen 
kupada yer almak için bütün ülkelerin milli takım-
ları olağanüstü bir çaba gösterir. Ülkeler Dünya Ku-
pası’nda yer almak için çabaladığı gibi turnuvaya 

Yehia IBRAHIM
Proje Sorumlusu UCLG-MEWA
Project O�icer - UCLG-MEWA 
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long-running race to host 
the tournament. Why is it 
so important to host the 
World Cup?

It would be improper to 
consider the World Cup 
simply as a sports event 
because these tourna-
ments also have cultural, 
economic, and political 
aspects. Not only the fans 
of the 32 teams that will 
play in the Cup but also 
sports fans from all over 
the world come flocking to 
the host country. Visitors 
to the World Cup spend 
at least three weeks in the 
country. Besides watching 
the matches, they discov-

er the country, spend money, and, most importantly, 
break down their prejudices about the country’s culture 
during this time. That is why the World Cup is vital. How-
ever, it is not easy to host such a big event. The coun-
try that hosts the Cup is subjected to stringent rules by 
the International Association of Football Federations 
(FIFA). When we hear “FIFA rules,” the first thing coming 
to mind is the stadiums, but perhaps stadiums are the 
convenient part of the job. How will the host country 
serve millions of visitors? Is the country’s infrastructure 
sufficient for hosting so many visitors all at the same 
time? These two questions can summarize the process.

The World Cups held until 2022 have been hosted 11 
times by Europe, five times by South America, four times 
by North America, once by Asia, and once by Africa. De-
cember 2, 2010, was a memorable day for our region: 
Qatar was announced as hosting the World Cup 2022 
in Zürich. This success was not a coincidence for Qatar 
because in July 2008, two years before it was chosen as 
the host, the Qatar Government announced the Nation-
al Vision1 for 2030.  Organizing a World Cup was inte-
grated into Qatar’s Vision for 2030. The World Cup was 
launched as a means to achieve the goals of the Qatar 
2030 National Vision. The inclusion of the World Cup in 
such a national vision document significantly contrib-
uted to Qatar’s interest, although the country was not 
quite ready to host it.

With the official announcement of Qatar hosting the 
World Cup 2022, a massive process of change started 

1 https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Arabic_
v2.pdf

ev sahipliği yapmak için de uzun 
soluklu bir yarışa giriyor. Peki Dün-
ya Kupası’na ev sahipliği yapmak 
neden bu kadar önemli?

Dünya Kupası’nı sadece bir spor 
müsabakası olarak görmek hatalı 
olacaktır  çünkü bu turnuva hem 
kültürel hem ekonomik hem de si-
yasi yanlara sahip. Ev sahipliği yapan 
ülkeye sadece kupada oynayacak 
32 takımın taraftarı değil, dünyanın 
her yerinden sporseverler akın akın 
gelmekte. Dünya Kupası için gelen 
ziyaretçiler ülkede en az üç haf-
ta geçirmekte ve bu süre zarfında 
maçları seyretmenin yanı sıra ülkeyi 
tanımakta, harcamalar yapmakta ve 
en önemlisi ülkenin kültürüne dair 
önyargılarını kırabilmekte. Dünya 
Kupası işte bu yüzden önemli. Ancak 
böylesine büyük bir müsabakaya ev sahibi olmak hiç 
de kolay değil. Uluslararası Futbol Federasyonları Bir-
liği (FIFA), kupaya ev sahipliği yapacak ülkeyi çok sıkı 
kurallara tabi tutmakta. FIFA’nın kurallarını duyunca 
aklımıza ilk stadyumlar gelir ancak stadyumlar bel-
ki işin en kolay kısmıdır. Ev sahibi ülke milyonlarca 
ziyaretçiye nasıl hizmet sunacak? Ev sahibi ülkenin 
altyapısı aynı anda bu kadar ziyaretçinin gelmesi için 
uygun mu? Bu iki soru aslında süreci de özetleyebilir.

2022’ye kadar düzenlenen Dünya Kupalarına 11 kez 
Avrupa, beş kez Güney Amerika, dört kez Kuzey Ame-
rika, bir kez Asya ve bir kez Afrika ev sahipliği yaptı. 
Zürih kentinde, 2 Aralık 2010 tarihi, bölgemiz için 
unutulmaz bir gün oldu; Katar, 2022 Dünya Kupası 
ev sahibi olarak ilan edildi. Bu zafer, Katar için aslında 
tesadüf değildi, çünkü ev sahibi seçilmesinden iki yıl 
önce, Temmuz 2008 tarihinde Katar Hükümeti, 2030 
Ulusal Vizyonu’nu1 ilan etti. Dünya Kupası düzenleme 
fikri Katar 2030 Vizyonu’na bariz bir şekilde entegre 
edildi. Dünya Kupası, Katar 2030 Ulusal Vizyonu’nun 
hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak lanse edildi. 
Dünya Kupası’nın böyle bir ulusal vizyon belgesinde 
yer alması, ev sahipliğine tam olarak hazır olmaması-
na rağmen Katar’ın başvurusuna ciddi bir katkı sağ-
ladı.

Katar’ın resmî olarak 2022 Dünya Kupası’na ev sahip-
liği yapacağının ilan edilmesi, ülkede oldukça büyük 
bir değişimin başlangıcı oldu. Katar, bu 12 yıl içeri-
sinde müsabakaya hazırlanmak için resmî rakamla-

1 https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Ara-
bic_v2.pdf
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throughout the country. According to official figures, 
Qatar has spent more than $200 billion preparing for 
the competition for 12 years. But this total amount was 
not spent only on World Cup facilities (stadium, sports 
facilities, etc.): the country’s entire infrastructure has 
completely changed, with only 13.6% of that amount 
being spent on the facilities. How was the rest of the 
money spent?

Sports Facilities
When it was announced that Qatar would host the 
World Cup 2022, only one stadium met international 
standards. In addition to improving the capacity of this 
stadium, Qatar built seven more stadiums. The most 
modern architectural technology was used in these sta-
diums. These extensive facilities are much more than the 
needs of a country with a population of 2,931 million. 

ra göre 200 milyar dolardan fazla harcadı. Fakat bu 
miktar sadece Dünya Kupası tesislerine (stadyum, 
spor tesisleri vb.) harcanmadı; ülkedeki bütün altya-
pı tamamen değişti, toplam miktarın sadece %13,6’sı 
Dünya Kupası tesislerine harcandı. Peki geri kalan 
harcamalar nasıl yapıldı?

Spor Tesisleri
Katar’ın, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapaca-
ğı ilan edildiğinde uluslararası standartlara uygun 
sadece bir tane stadyumu bulunuyordu. Katar bu 
stadyumun kapasitesini geliştirmenin yanı sıra eks-
tra 7 tane daha stadyum inşa etti. Bu stadyumlarda 
en modern mimari teknoloji kullanıldı. Bu devasa te-
sislerin, 2.931 milyonluk nüfusa sahip bir ülkenin ihti-
yaçlarından çok daha fazla olduğu aşikar. Bu yüzden 
stadyumlar, daha sonra sökülebilecek malzemeler-
den inşa edildi. Kupadan sonra stadyumların kapa-
sitesi azaltılarak, sökülen malzemeler başka yerlerde 
kullanılabilecek. 40 binlik kapasitesi olan ve tamamı 
konteynırlardan yapılan ‘Stadyum 974’ kupadan son-
ra tamamen sökülecek. Katar’ın bu yaklaşımı sürdürü-
lebilirlik ilkesine çok önemli bir örnek teşkil etti.

Yeni Kentler
Katar’ın başkenti olan Doha’nın 16 kilometre uza-
ğında akıllı şehirler konusunda olağanüstü bir örnek 
teşkil eden Lusail şehri inşa edildi. 38 kilometrelik bir 
alanda yer alan ve inşa süreci 2008’de başlayan bu 
şehrin yapım aşamalarında yaklaşık 45 milyar dolar 
harcama yapıldı. 19 ilçeden oluşan Lusail’de uluslara-
rası standartlara göre 22 otel bulunuyor. Lusail’de 200 
binden fazla kişi daimi olarak ikamet edebileceği gibi, 
tesisleriyle 80 bin ziyaretçiye aynı anda ev sahipliği 
yapabilir. Şehrin en önemli simgesi olan Lusail Stad-
yumu 90 bin (tam kapasite) taraftarın katılımı ile 2022 
Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yaptı.

Lusail’in yanı sıra birkaç yapay adadan oluşan İnci 
Adası da yeni yapılan bir şehir oldu. Doha’nın kuzey 
sahilinin karşısında yer alan İnci Adası’nın inşa edil-
mesi için 15 milyar dolar harcama yapıldı. 12 ilçeden 
oluşan bu adada yaklaşık 30 bin kişi yaşayabilir. Ada-
da çeşitli konaklama yerlerinin yanı sıra devasa mari-
nalar, sahiller, parklar ve yaşam alanları da bulunuyor. 

Ulaşım Ağları
Dünya Kupası gibi büyük bir spor müsabakasına ev 
sahipliği yapmak sadece kupanın yapıldığı sürede de-
ğil, ilerleyen süreçlerde de milyonlarca ziyaretçiyi çek-
mekte. Örneğin, Güney Afrika, 2010 Dünya Kupası’na 
ev sahipliği yaptıktan sonra turizmin gayrisafi milli 
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That’s why stadiums were built from materials that can 
be dismantled later. After the Cup, the capacity of the 
stadiums will be reduced, and the dismantled materials 
can be used elsewhere. The ‘Stadium 974’, which has a 
capacity of 40 thousand people and is made entirely of 
containers, will be completely dismantled after the Cup. 
This approach of Qatar set a significant example of the 
principle of sustainability.

New Cities
The city of Lusail was built 16 kilometers away from the 
capital Doha, to set an outstanding example of smart 
cities. The construction of the city, located on an area 
of 38 kilometers, started in 2008, and nearly 45 billion 
dollars were spent during this period. Consisting of 
19 districts, Lusail has 22 hotels under international 
standards. While more than 200,000 people can reside 

hasıladaki payı %10 oranında arttı. Katar’ın yüzölçü-
mü (11,521 kilometrekarelik) ve nüfusu (2,980,338) 
dolayısıyla insanlar genelde özel araçlarını tercih et-
mekteydi ve toplu taşıma ön planda değildi. Fakat 
dünyanın her yerinde olduğu gibi bu ulaşım tarzı 
sürdürülebilir olmamasının yanı sıra hem ekonomik 
hem de çevresel açıdan olumsuz yanlara sahip. Katar, 
Dünya Kupası’ndan önce bile trafik sorunu yaşayan 
ülkelerden bir tanesiydi. Bu doğrultuda Dünya Kupa-
sı ve sonrasındaki dönem, Katar’a bu sorunu büyük 
ölçüde ortadan kaldırmak için büyük bir fırsat sundu. 
Katar’da genel ulaşımın kolaylaştırılması yönünde 
yollarda da ciddi düzenlemeler ve yenilemeler yapıl-
dı. Yapılan çalışmaların en büyüğü şüphesiz ki “Doha 
Metrosu” projesi2 oldu. Doha Metrosu 6 yıl inşa süre-
cinden sonra resmî olarak 2019’da kullanıma açıldı. 

2 https://www.railway-technology.com/projects/doha-metro/
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permanently in Lusail, it can host 80,000 visitors simul-
taneously with its facilities. Lusail Stadium, the most im-
portant symbol of the city, hosted the World Cup 2022 
final match with the participation of 90 thousand (total 
capacity) fans.

Besides Lusail, Pearl Island, which consists of several ar-
tificial islands, has also become a newly built city. $15 
billion was spent on constructing Pearl Island, located 
across the north coast of Doha. About 30 thousand peo-
ple can live on this island, which consists of 12 districts. 
There are also huge marinas, beaches, parks, habitable 
spaces, and various resorts on the island. 

Transportation Networks
Hosting a major sporting event such as the World Cup 
attracts millions of visitors during the tournament and 
in the future. For example, after South Africa hosted the 
2010 World Cup, the contribution of tourism to GDP in-
creased by 10%. Because of Qatar’s surface area (11,521 
kilometers) and population (2,980,338), people general-

36 milyar dolarlık bir bütçeyle yapılan metroda 76 
kilometre uzunluğunda 3 farklı hat bulunuyor. Doha 
Metrosu’nda kullanılan vagonlar saatte 100 kilometre 
hızla 38 istasyona uğramakta ve bu istasyonların sa-
dece 7’si Dünya Kupası’nın oynanacağı stadyumların 
yakınında. Geri kalanı ise ülke genelindeki önemli 
bölgelerde bulunuyor. Böylece Katar Hükümeti kent-
leri birbirleriyle güçlü bir metro ağı ile bağladı. Metro-
nun yanı sıra Katar’da bulunan havalimanlarında da 
önemli düzenlemeler yapıldı.

Konaklama Yerleri
Konaklama tesisleri bu tür müsabakalarda önemli bir 
sorun haline gelebilir. Fakat Katar yukarıda bahsedil-
diği gibi yeni şehirler inşa etmesinin yanı sıra var olan 
konaklama yerlerini geliştirdi ve yenilerini de yaptı. 
Yeni yapılan otellerin sayısının 100’ü geçtiği tahmin 
edilmekte. Bu otellerin yanı sıra villalar, daireler, çöl-
de otel niteliğinde yapılan çadırlar ve büyük gemiler 
gibi farklı konaklama alternatifleri sunuldu. Tabii ki bu 
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ly preferred to travel in their cars, and public transporta-
tion was not commonly used. However, as in all parts of 
the world, this mode of transportation is not sustainable 
and has adverse effects on the economy and environ-
ment. Qatar was one of the countries that had traffic 
problems even before the World Cup. In this respect, the 
period of the World Cup and afterward offered the coun-
try an opportunity to eliminate this problem substan-
tially. Profound arrangements and renovations were 
made regarding the roads to facilitate general trans-
portation in Qatar. The biggest project was the “Doha 
Metro2,” officially opening in 2019 after six years of con-
struction. The metro was built with a budget of 36 billion 
dollars and constitutes three lines of 76 kilometers. The 
wagons used in the Doha Metro reach a speed of 100 
kilometers per hour and stop at 38 stations, only 7 of 
which are close to the stadiums where the World Cup is 
played. The rest of the stations are in key regions across 
the country. Thus, the Qatar Government interconnect-
ed the cities through a strong metro network. Apart 
from the metro-rail network, significant arrangements 
were made at the airports in Qatar.

Lodging Facilities
Accommodation can become a major problem for such 
events. However, as mentioned above, Qatar has not 
only built new cities but also renovated existing lodg-
ing facilities and constructed new ones. The number of 
newly built hotels is estimated to exceed one hundred. 
In addition to these hotels, different accommodation 
alternatives such as villas, apartments, tents construct-
ed as a hotel in the desert, and large ships were also of-
fered. Needless to say that these lodging opportunities 
appealed to people from different socioeconomic levels. 
They also became an alternative for potential visitors 
after the Cup.

Economical Gains
It’s not hard to predict that the actions we have de-
scribed so far will positively affect the development and 
welfare of the country. Gianni Infantino, the President 
of FIFA, said that the economic returns of the World Cup 
2022 exceeded 7.5 billion dollars. The number of fans 
who went to see the matches reached 3.4 million in a 
month.3 These figures undoubtedly provided significant 
economic input to the country. According to statistics of 
FIFA, the number of those who physically attended the 
World Cup 2022 and watched it on television and dig-
ital platforms has reached 5 billion. The International 

2 https://www.railway-technology.com/projects/doha-metro/

3 https://www.365scores.com/ar/news/magazine

konaklama imkanları farklı sosyoekonomik düzeye 
sahip insanlara hitap etti. Ayrıca kupadan sonra po-
tansiyel ziyaretçiler için de seçenek haline geldi.

Ekonomik Kazanımlar
Buraya kadar anlattığımız çalışmaların ülkenin geli-
şim ve refah seviyesine nasıl olumlu bir şekilde etki 
edeceğini tahmin etmek hiç zor olmasa gerek. FIFA 
Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası’nın eko-
nomik getirilerinin 7,5 milyar doları aştığını söyledi. 
Bir ayda maçlara katılım sağlayan taraftarların sayısı 
3,4 milyon kişiye ulaştı.3 Bu sayılar şüphesiz ki ülkeye 
ciddi anlamda ekonomik girdi sağladı. FIFA’nın istatis-
tiklerine göre 2022 Dünya Kupasına fiziki olarak ka-
tılanların yanı sıra televizyonda ve dijital platformlar-
da izleyenlerin sayısının 5 milyara ulaştığı görülüyor. 
Uluslararası Para Fonu, Dünya Kupası’nın önümüzde-
ki yıl Katar’ın ekonomisinin %4,4 oranla büyümesine 
katkı sunacağı tahmininde bulunuyor.

3 https://www.365scores.com/ar/news/magazine
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Monetary Fund (IMF) estimates that the World Cup will 
contribute to the growth of Qatar’s economy by 4.4% 
next year.

These achievements show that the tournament was 
successful. Parallelly the gains made by Qatar following 
the Cup are as substantial as during the Cup. The World 
Cup has also had a very positive impact on Qatar’s rec-
ognition; eventually, this level of recognition will always 
remain the same. 

This tournament was like nothing before; the Hayya 
Card4 ticket was used instead of a Qatar visa. This card 
is not only a substitute for the visa, but public trans-
port, cultural excursions, and medical services are all 
free for the cardholders. The most important feature of 
the Hayya Card is that it offers visa-free entry to Qatar’s 
neighbors, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and 
the Sultanate of Oman. Thus, the Cup organized in a 
country has significantly contributed to regional devel-
opment.

Cultural Gains
Hosting such a major sporting event gives each coun-
try an extraordinary opportunity to promote its culture. 
Qatar has successfully used this opportunity to promote 
the region’s culture: it was strongly represented in their 
visual designs, the tournament icons, the stadiums’ ar-
chitecture, and even the trophy presenting ceremony. 
For example, Al Bayt Stadium, where the World Cup 
opening ceremony was held, was one of the most prom-

4 https://hayya.qatar2022.qa/

Bu kazanımlar aslında müsabakanın başarılı bir şekil-
de geçtiğini göstermekte. Aynı zamanda, kupadan 
sonra uzun vadede Katar’ın elde edeceği kazanımlar 
da kupa süresinde kazandıkları kadar önemli. Dünya 
Kupası, Katar’ın tanınırlığına da fazlasıyla olumlu etki 
etti ve zaman geçse bile bu tanınırlık seviyesi hep aynı 
kalacak. 

Bu kupada daha önce pek benzeri olmayan bir durum 
söz konusuydu; Hayya Kartı4 bileti, Katar vizesi yerine 
kullanıldı. Bu kart sadece vize yerine geçmiyor, kart 
sahibi; ücretsiz toplu taşıma, kültürel gezi ve tıbbi hiz-
met imkanlarına sahip oluyor. Ancak Hayya Kartı’nın 
en önemli özelliği Katar’ın komşu ülkeleri Suudi Ara-
bistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Saltanatlı-
ğı’na vizesiz giriş imkanı sunması. Böylece bir ülkede 
düzenlenen kupa bölgesel kalkınmaya önemli katkı-
lar sağladı.

Kültürel Kazanımlar
Böylesine büyük bir spor müsabakasına ev sahipliği 
yapması, her ülkeye kendi kültürünü tanıtmak için 
olağanüstü bir fırsat verir. Katar, bu fırsatı bölgenin 
kültürünü tanıtmak için başarılı biçimde kullandı; 
görsel tasarımlarında, turnuvanın simgelerinde, stad-
yumların mimarisinde ve hatta kupa teslim töreninde 
bölgenin kültürü güçlü bir şekilde temsil edildi. Ör-
neğin Dünya Kupası açılış töreninin yapıldığı Al Bayt 
Stadyumu en çok öne çıkan yapılardan bir tanesiydi. 

4 https://hayya.qatar2022.qa/

Böylesine büyük bir spor müsabakasına 
ev sahipliği yapması, her ülkeye kendi 
kültürünü tanıtmak icin olağanüstü bir 
fırsat verir. Katar, bu fırsatı bölgenin 
kültürünü tanıtmak için başarılı biçimde 
kullandı; görsel tasarımlarında, turnuvanın 
simgelerinde, stadyumların mimarisinde ve 
hatta kupa teslim toreninde bölgenin kültürü 
güçlü bir şekilde temsil edildi.

Hosting such a major sporting event 
gives each country an extraordinary 
opportunity to promote its culture. Qatar 
has successfully used this opportunity 
to promote the region’s culture: it was 
strongly represented in their visual designs, 
the tournament icons, the stadiums’ 
architecture, and even the trophy presenting 
ceremony.
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inent structures. Al Bayt means “house” in Arabic, and 
the stadium was named after the tents used as houses in 
the region. The inner and outer design of Al Bayt Stadi-
um has the shape of a tent. The design of the Al Janoub 
Stadium in the Gulf Coast city of Al Wakrah was influ-
enced by the sailing vessels used by the city’s fishermen. 
Similarly, the Al Thumama Stadium was designed in the 
shape of a headdress in Qatar’s traditional dress. There 
were also other examples highlighting the region’s tan-
gible and intangible cultural heritage on many topics 
during the World Cup.

On December 18, 2022, the last match of the World Cup 
hosted by Qatar was played. This Cup has once again 
demonstrated the potential of our region and cities to 
the whole world. It was also a time when many preju-
dices about the region disappeared. All statistics show 
that the World Cup is one of the most successful tourna-
ments ever held. Undoubtedly, local governments have 
made an outstanding contribution to the success of or-
ganizing the event. Explicitly being a part of such a big 
event is a unique experience for local governments. It is 
possible to say that the World Cup 2022 means a new 
beginning to our region in every sense.

Al Bayt Arapça’da “ev” anlamına gelir ve bu isimle kas-
tedilen, bölgede ev olarak kullanılan çadırlardır. Al 
Bayt Stadyumu, dış ve iç tasarımıyla bir çadır şeklin-
dedir.  Körfez sahilinde bulunan Al Wakrah kentinde-
ki Al Janoub Stadyumu tasarımı, şehrin balıkçılarının 
kullandığı yelkenli gemilerden etkilenmiştir. Aynı şe-
kilde Al Thumama Stadyumu, Katar geleneksel kıya-
fetindeki başlık şeklinde tasarlandı. Bu örnekler gibi, 
Dünya Kupası sırasında birçok konuda bölgenin so-
mut ve somut olmayan kültürel mirasını öne çıkaran 
örnekler vardı.

18 Aralık 2022 tarihinde Katar ev sahipliğindeki Dün-
ya Kupası’nda son maç oynandı. Bu kupa, bölgemi-
zin ve kentlerimizin potansiyelini bir kez daha tüm 
dünyaya göstermiş oldu. Aynı zamanda bölgeye dair 
birçok ön yargının ortadan kalktığı bir zaman oldu. 
Tüm istatistikler; bu Dünya Kupası’nın, bugüne ka-
dar düzenlenen en başarılı turnuvalardan bir tanesi 
olduğunu gösteriyor. Kupa’nın bu denli başarılı bir 
şekilde düzenlenmesinde şüphesiz ki yerel yönetim-
lerin büyük bir katkısı var. Ayrıca yerel yönetimler için 
böyle büyük bir etkinlik kapsamında rol almanın, on-
lara benzersiz bir deneyim sunduğu da aşikar. 2022 
Dünya Kupası’nın bölgemiz için her anlamda yeni bir 
başlangıç demek olduğunu söylemek mümkün.
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Overview
The city of Dibba Al-Fujairah is the second largest 
city in the Emirate of Fujairah in the United Arab 
Emirates. It is located on the Arabian Sea (Gulf of 
Oman). It is a unique city for its history, geography 
and nature. According to the statistics of the Fu-
jairah Center for the year 2021 AD, its area is esti-
mated at 570 square kilometers with a population 
of about 85 thousand people.  

Genel Bakış
Dibba Al Fujairah, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fu-
jairah Emirliği’ndeki ikinci büyük şehirdir. Arap 
Denizi’nde (Umman Körfezi) bulunan kent, tarihi 
ve doğal güzellikleriyle meşhurdur. Fujairah İsta-
tistikleri merkezine göre yüzölçümü 570 kilomet-
rekare, nüfusu ise yaklaşık 85 bin olarak ölçül-
müştür.

DIBBA AL FUJAIRAH

Kent Tanıtımı    I     C�ty Overv�ew



Dibba Al-Fujairah is one of the oldest historical and 
tourist areas on the eastern coast. It has been known 
since ancient times as one of the main areas for sum-
mer vacations for many cities. The weather is mild, and 
it is famous for its fertile lands suitable for agriculture. It 
is also popular for its fresh water, which made it home 
to palm groves. Dibba Al-Fujairah can be distinguished 
from other eastern regions by its picturesque beaches, 
which include five-star hotels and resorts. It also includes 
the port of Dibba Al-Fujairah, which was established in 
1977 AD. The port plays a major role in exporting fish 
to various regions of the Emirates and neighboring Gulf 
countries. It is currently undergoing development oper-
ations aimed at turning it into a global commercial port.

Dibba Al Fujairah, doğu sahilindeki en eski bölgeler-
den biri sayılır. İkliminin güzel olması nedeniyle ülke-
nin her yerinden ziyaretçiler özellikle yaz aylarında 
akın akın gelir. Dibba Al Fujairah’nın suyu bol olduğu 
için tarım yapmak isteyenlerin de çok tercih ettikleri 
bir yer haline gelmiştir. Günümüzde palmiye ağaçla-
rının evi olarak bilinir.

Dibba Al Fujairah’nın beş yıldızlı otelleri, tatil köyleri 
ve muhteşem plajlarıyla diğer doğu bölgelerinden 
ayrılır. Ayrıca 1977’de kurulan Dibba Al Fujairah Lima-
nı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin çeşitli bölgelerine ve 
komşu Körfez ülkelerine balık ihracatında önemli bir 
rol oynar.



Tarih
Dibba adı Ülkeler Sözlüğü kitabında “Araplar zama-
nında, yazışmalarda ve şiirlerinde adı geçen ve eski-
den Umman Kasbahı olarak bilinen bir yer” şeklinde 
yer alır. Al-Mufassal Tarihi kitabında Hindistan, Sindh 
ve Çin gibi yerlerden çok fazla tüccarın Dibba’ya gel-
diği yazılıdır. Dibba’da 1980’lerde MÖ 3000’inci yüzyı-
la ait kalıntılar bulunmuştur. Bu da Dibba’nın ne kadar 
eski bir yerleşim yeri olduğunu gösterir.

Fenikeliler döneminde Dibba, Doğu’yla Batı’yı birbi-
rine bağlayan liman olarak bilinirdi. Cahiliye döne-
minde çarşılarıyla meşhurdu. Aynı zamanda Dibba 
ordusu, Fars bölgesi fethinde önemli bir rol oynamış-
tı. Şehir, Yaaribe Devleti zamanında da Portekizliler’e 
karşı büyük bir direniş gösterdi. Günümüzde Dibba, 
kentsel anlamda büyük bir büyüme yaşıyor ve çok 
ciddi gelişmelere imza atıyor.

History
The name of the city of Dibba was mentioned in the 
book “Dictionary of Countries”. It includes that “Dibba is 
an old and famous city, which is mentioned in Arab cor-
respondences and poems years ago. It was known in the 
past as the Kasbah of Oman.” It is also mentioned in the 
book Al-Mufassal in the Arabs History before Islam that 
many merchants from India, Sindh, China and others 
used to come to Dibba Market. Dibba Market is a very 
popular market that attracts many visitors. During the 
exploration mission in Dibba during the eighties, rem-
nants date back to the third millennium BC, and some 
others date back to the first millennium BC, were found 
which indicates the antiquity and continuity of human 
and urban settlement there.

Dibba emerged because of its geographical location as 
a port and a trade route linking the east with the west 
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in the era of the Phoenicians. It was also one of the well-
known Arab markets in the pre-Islamic era, and it be-
came famous in the Islamic era through the Ridda Wars. 
Moreover, the participation of its army led by Al-Muhal-
lab bin Abi Safra and his sons in the Islamic conquest in 
the country Persia contributed to its popularity. Dibba 
has a history of resistance to the Portuguese colonialists 
during the days of the Ya’rubi state. In the meantime, 
in the age of the United Emirates, the city is witnessing 
huge and successful prosperities in urban and economic 
development.

Ancient Monuments
The city of Dibba Al-Fujairah is famous for its ancient 
monuments. In addition to the monuments of Al-Mu-
hallab and Dibba Castle, there is an important historical 
monument, which is the Al-Bidyah Mosque. This mosque 
is located in the Al-Bidyah area on the road between the 

 Eski Eserler
Antik kenti ünlü olan Dibba Al Fujairah’da, Al Muhal-
lab ve Dibba Kalesi kalıntılarının yanı sıra önemli bir 
tarihi eser olan Bidiyah Camii de bulunur. Bidiyah 
Camii, Khor Fakkan ve Dibba arasındaki yol üzerinde 
yer alır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en eski dini 
yapıdır. 500 yıldan önceye dayanan Bidiyah Camii, 
tarihi öneminden dolayı 2001’de geniş çaplı bir resto-
rasyona girdi. Restorasyon çalışmalarında en modern 
teknikler ve inşaat standartları kullanıldı. 

İdari Bölümler
Şehir, Dibba, Doğu Kırsalı ve Batı Kırsalı olarak üç 
farklı idari bölüme ayrılır. Dibba, şehrin merkezi ola-
rak kabul edilir. Doğu Kırsalı, Umman Körfezi’ne açı-
lan kısımdır. Batı Kırsalı ise Dibba’nın dağlık bölgesini 
kapsar. Birleşik Arap Emirlikleri’nin doğu kıyısının en 

77



cities of Khor Fakkan and Dibba and it is considered on 
the oldest religious construction in United Arab Emir-
ates. The mosque is unique in an architectural form that 
is not similar to a historical building in the country, rich 
in its journey through more than 500 years, as its con-
struction dates back to the year 1446 AD. Because of 
the great significance of the Bidiyah Mosque, a compre-
hensive restoration was carried out in 2001. The restora-
tion was based on scientific foundations and historical 
studies. An accurate survey of the building components 
was carried out, such as the analysis of the architectur-

güzel kumsallarına sahip olan Dibba’nın plajlarıyla 
deniz sporlarına meraklılar tarafından, mercan resifle-
riyle de denizaltına meraklı olanlar tarafından çok ter-
cih edilen yerler arasındadır. Dibba, özellikle denizi, 
dağları, yeraltı su kaynakları ve şelaleleriyle hem yurt 
içi hem yurt dışından misafirler için önemli bir desti-
nasyon haline geldi. 

Yeşil Alanlar
Dibba’da aileler ve gençler için uygun olan geniş 
parklar başta olmak üzere birçok yeşil alan bulunur. 
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al elements, in addition to the structural study, such as 
the examination of the foundations, the analysis of the 
specifications of building materials, the study of cracks, 
and the diagnosis of the condition of materials inside 
and outside the borders of the mosque, and near the 
outer courtyard and wall. The restoration process began 
by defining the general framework for the field of work 
related to the prayer hall, where the foundations, walls, 
columns, floor and wall cladding were restored.

Administrative Division
Dibba city is divided into three main sectors: The city of 
Dibba represents the center of the city, while the east-
ern countryside represents the coastal side overlooking 
the Gulf of Oman, and the western countryside is repre-
sented by the mountainous areas of Dibba that border 
the city center to the west. Its beaches are among the 
most beautiful beaches of the eastern coast of the UAE, 
and the best places for recreation, relaxation, hobbies 
and marine sports. It is also a home for marine life en-
thusiasts, coral reefs and scuba diving. The picturesque 
nature makes it a special place where beaches mix with 
mountains, springs and waterfalls. Therefore, Dibba 
succeeded in attracting a large number of citizens and 
tourists.  

Parks
There are several recreational places in Dibba Al-Fu-
jairah, which are suitable for families and youth, most 
notably parks with vast green spaces. Dibba Al-Fujairah 
includes a group of public parks that provide green 
spaces, jogging paths, and children’s play areas, in ad-
dition to barbecue areas.

Dibba Al-Fujairah includes Four main parks, including 
the public park in the Rashidiya area, the old port park 
with an area of more than 5,000 square meters, in addi-
tion to the commercial market park, and finally the Dib-
ba Roll Park, which provides various services to its visi-
tors, including restaurants, shops and service facilities.

Tourism and Culture
Dibba Beach is one of the best tourist places on the east-
ern coast. It is an ideal choice for lovers of uncrowded 
quiet beaches. Its beaches extend without meanders for 
a distance of more than 70 km, which made it a popular 
tourist destination. The municipality of Dibba has paid 
special attention to the public beaches in the city, due to 
their ability to attract large numbers of tourists from in-
side and outside the country. The rocky beach has been 
developed where vast areas were planted with trees and 
other plants that shade visitors who come to relax and 
watch the charming waves of the sea.

Bu alanlarda insanlar koşabilir, çocuklarını oynatabilir, 
hatta mangal yapabilirler.

Dibba’da dört önemli park vardır: Raşidiye Bölgesi’n-
deki halka açık park, 5.000 metrekarelik Eski Liman 
Parkı, Ticaret Merkezi Parkı ve Roll Dibba Parkı.

Kültür ve Turizm
Doğu kıyısındaki en iyi turistik yerlerden biri olarak 
kabul edilen Dibba Plajı, sakin ve tenha plajları seven-
ler için ideal bir seçimdir. Söz konusu plajların 70 kilo-
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To encourage local tourism in light of the modern urban 
boom of the city of Dibba in line with the comprehensive 
plan for the Emirate of Fujairah 2040 AD, the Municipal-
ity of Dibba is keen to legally organize camping activi-
ties in the Al-Faqeet tourist area in accordance with re-
quirements that preserve public health, environmental 
safety and the cultural appearance of the region, while 
giving it an Emirati heritage character. It equipped the 
Al-Faqeet area for tourism and provided it with facil-
ities and umbrellas. Plus, there were signs warning 
against approaching or camping near the beaches due 
to weather conditions and fears of exposing anyone to 
danger.  The Municipality of Dibba was keen to organize 
the work of street vendors in order to avoid the negatives 
consequences of their work in an unorganized manner, 
allocating appropriate places and setting conditions 

metreden fazla ve zikzaksız olması şehri popüler bir 
turizm merkezi haline getirdi. Dibba Belediyesi, ülke 
içinden ve dışından çok sayıda turisti kendine çekebil-
mek için şehirdeki halk plajlarına özel önem vermiş, 
kayalıkları plaj haline getirmiş, ağaç ve çiçek dikerek 
geniş alanları düzenlemiştir. 

Dibba Belediyesi, Dibba’nın yaşadığı modern kentsel 
gelişim ışığında yerel turizmi teşvik etmek için halk 
sağlığını, çevre güvenliğini ve bölgenin medeni görü-
nümünü koruyan gerekliliklere göre Al-Faqeet bölge-
sinde yasal kamp faaliyetleri düzenlemeye başladı. Bu 
çalışmalar Fujairah 2040 Planı doğrultusunda yürütü-
lüyor. Al-Faqeet bölgesinde yapılan bütün çalışmalar 
BAE kültürel mirası korunarak yapılıyor. Dibba Beledi-
yesi, sokak satıcılarının düzensiz çalışmalarından kay-
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that preserve public health and safety, in addition to 
monitoring the products offered and managing the 
whole place in general. Temporary selling permits were 
issued to some Emirati families, in cooperation with the 
Fujairah Charity Association and the Beit Al Khair Asso-
ciation, to give people a chance to present their home 
products, popular foods and heritage handicrafts dur-
ing vacation periods and official holidays.

In support of the cultural process and the advancement 
of the intellectual and cultural level in the city, the gov-
ernment established the Dibba Al-Fujairah Association 
for Culture, Arts and Theater. In addition, a branch of 
the Fujairah Authority for Culture and Media was also 
established, where the activities of the Monodrama Fes-
tival are held periodically. This event is usually including 
the attendance of leading playwrights and actors from 
all over the world.

Since the establishment of the 
Dibba Municipality in 1981, it has 
devoted its efforts to civil service in 
various urban, environmental and 
health fields, that the city of Dibba 
has become a distinguished tour-
ist destination, thanks to its future 
urban planning.

naklanan olumsuzlukları önlemek için uygun yerler 
tahsis ederek halk sağlığını ve güvenliğini koruyacak 
koşullar oluşturmak için sokak satıcılarının çalışmala-
rını düzenlemeye başladı.

Kültürel mirası desteklemek, şehirdeki entelektüel 
ve kültürel seviyenin yükselmesini teşvik etmek için 
şehir yönetimi periyodik olarak önde gelen oyun ya-
zarlarının katıldığı Monodrama Festivali etkinlikleri 
düzenledi. Belediye, Fujairah Kültür ve Medya Otori-
tesi’nin bir şubesinin yanı sıra Dibba Fujairah Kültür, 
Sanat ve Tiyatro Derneği’ni kurdu ve dünyanın her 
yerinden oyunculara yer verildi.

1981’deki kuruluşundan bu yana Dibba Belediyesi, 
şehir planlaması dahilinde çeşitli kentsel, çevresel ve 
sağlık alanlarında gerçekleştirdiği kamu hizmetlerini, 
şehri kendine özgü bir turizm merkezi haline getirme-
ye adamıştır. 
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