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Yerel Diplomasi Aracı Olarak
Şehir Eşleştirme Projeleri
Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı
kapsamında Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel
yönetimlerin ortaklığında 23 şehir eşleştirme projesi
yürütüldü. Şehir eşleştirme ve kardeş şehir ilişkilerinin en

temel unsurlarından biri yerel aktörlerin sürece katılımıdır.
Bu gerçekten hareketle, Türkiye’deki 19 ilden valilik,
belediye ve kaymakamlıklar ile AB üyesi 12 ülkeden yerel
yönetimlerin geliştirdikleri şehir eşleştirme projelerinde
sivil toplum kuruluşları da ortak olarak aktif şekilde rol
aldı.
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Türkiye’den
19 şehir,
Avrupa
Birliği’nden
12 farklı
ülkedeki
ortakları ile
işbirliği yaptı.

AB müktesebatı, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) öncelikleri ve Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi konuları esas alan projeler bir yandan kentleri
ilgilendiren çevre, göç, akıllı şehirler gibi ortak sorunlara çözüm ararken diğer yandan yerel
yönetimler arasında sürdürülebilir işbirlikleri geliştirmek için bir kapı araladı.
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Türkiye’de AB Fonlarıyla Uygulanan ilk Şehir Eşleştirme Hibe Programının Tematik
Proje Alanları

Şehir Eşleştirme Hibe Programı altında yürütülen projeler
kapsamında imzalanan 31 yeni işbirliği protokolüyle program
beklentilerin çok ötesine geçerek AB üye ülkeleri ile Türkiye’deki
yerel idareler arasında yeni ilişkiler kurulmasına ve mevcut
ilişkilerin daha da derinleştirilmesine olanak tanıdı. Kentlerdeki
ticaret odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da
faaliyetlere ve yapılan işbirliklerine dahil edilmesi bu ilişkilerin
sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir rol oynayarak
yönetişim ilkesinin kentler özelinde de benimsenmesine katkı
sağladı.
Hibe projeleri çerçevesinde proje konularına ilişkin strateji
belgesi, yol haritası ve karşılaştırmalı analiz gibi faaliyetler
gerçekleştirilerek küresel sorunlara yerel düzeyde çözümler
üretilebilmesi çabaları Şehir Eşleştirme Hibe Programının bir
diğer çarpıcı sonucu olarak ortaya çıktı.
Kentlerin uluslararasılaşma yolunda önemli katkı sağlayan
şehir eşleştirme hibe projeleri 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında
Brüksel’de 17.si gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler ve Şehirler
Haftası’nda tanıtıldı. Sonuçları ve elde edilen çıktıları ile Şehir
Eşleştirme Hibe Programına dahil olan Türk ve AB üyesi yerel
yönetimlerinin işbirliği yerel diplomasinin önemini bir kez daha
vurguladı.
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SUNUŞ
Bu yayın, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir
Eşleştirme” (TWIN) Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Türkiye’deki ve AB’ye üye devletlerdeki yerel yönetimler arasında
bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurulmasını amaçlayan TWIN Projesi, Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA II) kapsamında desteklenmiştir.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın, önceki benzer projelerin birikiminden yola çıkarak geliştirdiği TWIN Projesi, şehir
eşleştirmeden sorumlu başlıca kamu kuruluşları olan Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nü de kilit paydaşlar olarak bir araya getirerek, bu alanda benzersiz bir
sinerji oluşmasını sağlamıştır.
Proje, bir yandan Türkiye’deki yerel yönetimlerin AB’ye katılım sürecindeki rolünün güçlendirilmesine ve AB
müktesebatının yerel düzeyde en iyi şekilde uygulanmasının teşvikine odaklanırken, öte yandan da Türkiye ve AB’deki
yerel yönetimler arasındaki tematik işbirliğine dayalı projeleri desteklemek amacıyla şehir eşleştirme alanında hibeler
sağlaması açısından çok önemli ve öncü bir rol üstlenmiştir.
TWIN Projesinin ana bileşenini oluşturan hibe programı kapsamında, Türkiye’den ve 12 AB üyesi devletten yerel
yönetimleri öncelikli temalar etrafında bir araya getiren 23 hibe projesine 2,6 milyon avro tutarında destek sağlanmıştır.
Projenin kapasite geliştirme bileşeni altında da hibe faydalanıcılarına proje süresince çok yönlü teknik destek verilmiştir.
Hibe projeleri, bu kapsamdaki mali ve teknik destekten en iyi şekilde faydalanmış ve hibe programının sonlandığı bu
aşamada, şehir eşleştirme yoluyla sürdürülebilir işbirliği köprüleri oluşturulmasının göz alıcı örneklerini ortaya koymakla
kalmayarak, hibe programı uygulamalarının sürdürülmesi amacıyla bir devam projesi geliştirilmesinin temel taşlarını
da döşemiş bulunmaktadır.
Hibe projelerinin başarısında, hibe faydalanıcılarınca sergilenen sahiplenmenin ve hedeflere ulaşma konusundaki
kararlılığın önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Tüm kurumları olduğu gibi, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel
yönetimleri de derinden etkileyen COVID-19 salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen, hibe projelerinin planlanan
faaliyetleri çok büyük ölçüde gerçekleştirilmiş ve hedeflenen çıktılara ulaşılmıştır. Göstergelere bakıldığında, şehir
eşleştirme girişimlerine yerel paydaşların etkin olarak katılımlarının sağlanmasında elde edilen genel başarı açıkça
görülebilmektedir. Hibe faydalanıcılarının çoğu, ticaret-sanayi odalarını, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını
sürece katmakla kalmayarak, bunların AB ülkelerindeki muadilleri ile yakın ilişkiler geliştirmelerini de sağlamıştır. Hibe
faydalanıcılarının yaklaşık yüzde sekseni, AB ülkelerindeki ortakları ile öncelikli temalarda işbirliklerinin gelecekte de
devam etmesini sağlamak amacıyla aralarında bir iyi niyet belgesi veya protokol imzalamış bulunmaktadır.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yönlendiriciliğinde, diğer proje faaliyetleri de hibe faydalanıcılarının tüm önemli etkinliklerde
yer almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve yürütülmüştür. Bu kapsamdaki birçok örnek arasında özellikle,
7-10 Ekim 2019’da Brüksel’de 70’ten fazla ülkeden 9.000’i aşkın katılımcıyı buluşturan “17. Avrupa Bölgeler ve Şehirler
Haftası”, hibe projelerinin tanıtımı açısından çok önemli bir fırsat oluşturmuştur. Sergi alanı içerisinde projeye tahsis
edilen TWIN standında, öne çıkan hibe projelerini tanıtan sunumlar ve video film gösterimi yapılmış, şehir eşleştirme
konusunda önde gelen kurumların ve yerel yönetim ağlarının temsilcileri ile iletişim köprüleri kurulmuş veya mevcut
ilişkiler güçlendirilmiştir.

Benzer şekilde, 12-13 Kasım 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası Şehir Eşleştirme (Kapanış) Zirvesi ile
eşzamanlı olarak düzenlenen “Sanal Fuar” sırasında 3.000’den fazla katılımcının, sergi alanında her hibe projesi için özel
olarak düzenlenen stantları sanal ortamda gezerek başarılı çalışmalarını yakından tanıma fırsatını bulmuş olması, bu
alanda öncü ve yenilikçi bir “örnek uygulama” niteliğini taşımıştır.
Hibe programı ayrıca, TWIN Projesinin diğer önemli çıktıları arasında yer alan “Şehir Eşleştirme” başlıklı el kitabına, “AB
Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerimizin Uyumu” konulu yayına ve “Türkiye’de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol
Haritası” başlıklı rehbere de önemli girdiler sağlamıştır. Bu yolla, bir yandan şehir eşleştirmenin yerel yönetimler ve tüm
paydaşlar açısından önemi vurgulanırken, öte yandan da şehir eşleştirme girişimlerinin, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
katılım sürecindeki önemli işlevinin ve katkılarının da daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
Bu bağlamda Katalog, her biri ayrı yayınların konusu olmayı gerektiren hibe projelerini tek bir yayına sığdırmaya çalışmak
gibi çok zorlu bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. Odaklandıkları temalar itibarıyla 23 hibe projesi “Akıllı Şehirler”, “Geri
Dönüşüm ve Çevre”, “Göç”, “Kapasite Geliştirme”, “Katılım ve İstihdam” ve “Turizm, Spor ve Sanat” başlıkları altında
gruplandırılarak tanıtılmaktadır. Hibe projeleri ile ilgili bilgiler yalnızca hedefler, çıktılar ve faaliyetler ile sınırlı kalmayarak,
öne çıkan başarılı uygulamalar, yenilikçi yaklaşımlar, yeni işbirliği alanları, tecrübe paylaşım yöntemleri, yerel paydaşlarla
kurulan ortaklıklar ve katılım, sürdürülebilirlik ve kalıcı işbirliği yolunda atılan adımlar gibi hususlara da yer verilmektedir.
Böylelikle, hibe projelerinden elde edilen zengin tecrübenin ve birikimin, diğer yerel yönetimlerle paylaşılması
amaçlanmaktadır.
Şehir eşleştirme girişimlerini iyileştirmeyi hedefleyen, bu konuda yeni ve farklı adımlar atmaya hazırlanan veya bu süreci
yeni başlatan kentlerde, şehir eşleştirme alanında başarılı uygulamalar sergileyen başka kentlerdeki uygulamaların
dikkate alınması ve ilgili kente özgü çalışmaların, mevcut bilgi birikimi ve tecrübe üzerine inşa edilmesi, büyük yararlar
sağlayacaktır. Bu konuda elinizdeki yayının, TWIN Projesinin diğer çıktıları ile birlikte, yerel yönetimlerimiz için temel bir
başvuru ve esin kaynağı olarak işlev göreceğine ve başka şehir eşleştirme uygulamalarının yeni örnek uygulamalara
dönüşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Son olarak, elinizdeki yayına anlamını ve içeriğini kazandıran, elde edilen uluslararası başarının alçakgönüllü sahipleri
olan 23 hibe projesinin Türkiye’deki ve 12 AB üyesi ülkedeki temsilcilerini takdir ve şükranla anıyor, TWIN Hibe Programı
kapsamında elde ettikleri bu önemli tecrübe ve birikimlerinden başka kentlerin de faydalanmasını sağlayacak şekilde,
şehir eşleştirme süreçlerinde yer almaya devam edeceklerine inanıyoruz.
Geriye, bu yayının içeriğinden tasarımına, her adımında ve her satırında büyük emeği geçen proje ekibine, ayrı ayrı
teşekkür etmek kalıyor.
Bu yayının faydalı olacağı, beklentileri karşılayacağı ve bir başvuru kaynağı olarak önemli bir işlev göreceği inancıyla,
şehir eşleştirmenin uzun soluklu, zorlu ve engellerle dolu, ancak birleştirici, dayanışmacı ve katılımcı koşusunda tüm yerel
yönetimlere ve bu sürece katılan yerel paydaşlara sınırsız başarılar diliyoruz.

AKILLI ŞE

ŞEHIRLER

AKILLI ŞEHIRLER IÇIN
YOL HARITASI PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Çorum Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Szarvas Belediyesi (Macaristan), Telsiai İlçe Belediyesi (Litvanya),
Hitit Üniversitesi (Türkiye), Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Çorum (Türkiye), Szarvas (Macaristan), Telšiai (Litvanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 – Ocak 2020

Toplam Bütçe:

135.398,45 AVRO
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Çorum’un Akıllı Şehir Yolculuğu Başladı!
“Akıllı Şehirler için Yol Haritası Projesi”nde üç ülkeden (Türkiye,
Macaristan ve Litvanya) yerel yönetimler akıllı şehir konusunda
deneyimlerini ve geleceğe yönelik fikirlerini paylaştı.
Ortakların akıllı şehirler konusundaki farkındalıklarının ve
kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen bu proje, ilk aşamada bu
kentlerdeki mevcut durum ve akıllı şehir uygulamalarını tespit ederek
öncelik alanlarının belirlenmelerini sağladı.
Belediye personeline, eğitimlerin yanı sıra doğru ve iyi uygulama
örneklerinin incelenmesi fırsatı verilerek akıllı şehir uygulamaları
ile ilgili bilgi ve deneyimleri geliştirildi. Beş farklı uzman tarafından
verilen dört günlük akıllı şehir uygulamaları eğitimine yirmi beş
belediye personeli katılım sağladı.

ÇORUM

Bununla birlikte, vatandaşların akıllı şehir uygulamalarının günlük
hayatı ne yönde kolaylaştırdığı konusundaki farkındalıklarını
artırmaya yönelik on farklı toplantı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odalarından
Eşleştirmeye Tam Destek!
Pro j e ka p s a m ı n d a Tü r k i ye , M a c a r i s ta n ve
Litvanya’da üst düzey yöneticilerin katılımıyla
çalışma ziyaretleri düzenlendi. Ortakların birbirini
tanımaları hedeflenerek sonraki dönemlerde
gerçekleştirilecek değişim ve işbirlikleri için
potansiyel fırsatlar belirlendi. Yapılan ziyaretlerde
kültürel birikimin yanı sıra sanayi ve ekonomik
işbirliği konusunda da çalışmalar yapılabilmesi
için görüşmeler gerçekleştirildi. Ortak şehirlerde, o
şehirlerin ticaret ve sanayi odaları ve şehrin ihracat
potansiyeli olan firmaları ile birlikte toplantılar
yapıldı. Bu ziyaretler neticesinde ortaya çıkan
karşılıklı talepler doğrultusunda ortak şehirler
arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması yönünde iki
protokol imzalandı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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Iyi Uygulamalara Ziyaretler
Proje ortakları ile doğru ve iyi uygulama örneklerini yerinde görmek için Hollanda/
Amsterdam’a çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret esnasında Hollanda Belediyeler
Birliği (VNG), AMS Enstitüsü ve Amsterdam Belediyesi yöneticilerinden akıllı şehirler
konusunda hem eğitim alındı hem de Amsterdam’daki çalışmalar hakkında bilgi edinildi.

Akıllı Şehirler Platformu ile Yerel Katılımcılık Örneği
Projenin önemli çıktılarından bir tanesi de Çorum için oluşturulan Akıllı Şehir Platformu
oldu. Bu platform; şehir için ortak aklın kullanılması ve şehre ilişkin kararlarda yol
gösterici olmasının yanında, şehrin önemli paydaşlarının şehir sorunlarının çözümüne
katılım sağlamalarını da teşvik etmeyi amaçlıyor. Platform üyeleri arasında kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, ticaret ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri
yer alıyor.

Akıllı Şehir Proje ve Fikir Yarışması
Projenin uygulama sürecinde ‘’Akıllı Şehir Proje ve Fikir Yarışması’’ düzenlendi. Bu
yarışmaya yüz üç başvuru oldu ve bunların arasından beş fikir/proje ödüllendirilerek
gençlerin şehir adına fikir ve öneri sunmaları teşvik edildi. Projenin en önemli çıktılarından
biri olan yol haritası ise ortak üç şehrin mevcut durumlarının değerlendirilmelerini ve
öncelik alanlarının belirlenmelerini sağladı.
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Proje Hedefleri

•

“Gelecekteki Akıllı Şehir” kavramının daha iyi anlaşılmasına
katkıda bulunmak,

•

Akıllı şehirlerin planlamasına ilişkin stratejik çerçeve hazırlamak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Çorum, Szarvas ve Telsiai şehirleri ile Hitit Üniversitesi ve Çorum
Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımları ile akıllı şehirler konusunda
bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayan çalışma ziyaretleri
ve teknik ziyaretler gerçekleştirildi.

•

Akıllı şehircilik ve kentsel altyapı sistemlerinde yenilikler,
şehirlerde akıllı altyapı çözümleri, eski teknolojilere dayanan
altyapı sistemlerinden akıllı sistemlere geçiş, şehir içi akıllı
ulaşım sistemleri ve akıllı kentsel enerji sistemleri gibi konularda
belediye çalışanları ve paydaşlara
yönelik eğitimler düzenlendi.

•

Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odası
eş güdümünde, Mimarlar Odası, Hitit
Üniversitesi ve STK’ların katılımlarıyla
bir Akıllı Şehir Platformu kuruldu.

•

Akıllı Şehir Platformu tarafından
kapsamlı bir çalışma yapıldı ve Çorum
özelinde Akıllı Şehir Stratejik Çerçevesi
oluşturuldu. Bu stratejik çerçevenin
hedefleri Çorum Belediyesi’nin 2020 2024 Stratejik Planı’na dahil edildi.

•

Çorum’da Akıllı Şehir Fikir ve Proje
Yarışması düzenlendi. Bu yarışma
neticesinde Çorum’a beş akıllı şehir
proje fikri kazandırıldı.

•

Teknik toplantı ve saha ziyaretlerine
ilaveten proje ortağı belediyeler
arasında uzun vadeli işbirliğine yönelik
iki anlaşma imzalandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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SÜRDÜRÜLEBILIR
BIR GELECEK IÇIN
ORTAKLIK
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Intermunicipal Waste Management Service of Greater Porto (LIPOR)
(Portekiz), Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Samsun (Türkiye), Porto (Portekiz)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Haziran 2021

Toplam Bütçe:

144.895,73 AVRO
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Şehir Eşleştirme ile Değişen Hayatlar,
Gelişen Ortaklıklar
“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık Projesi”nin genel amacı
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği
ve Portekiz’de 8 belediyenin atık yönetimi için bir araya gelerek
oluşturduğu LIPOR kurumu arasında sürdürülebilir işbirliği kurarak
yönetim kapasitesini geliştirmek ve kırsal kalkınma tecrübelerinden
yararlanmaktı.

SAMSUN

Proje çerçevesinde yapılan faaliyetlere Samsun’daki 17 ilçe belediyesi
de katıldı ve sürdürülebilir kalkınma konusunda SWOT analizler
yapıldı. Yapılan toplantılarda sürdürülebilir şehircilik, çevre ve iklim
değişikliği, kentsel dönüşüm, ekolojik binalar, ulusal akıllı şehir
stratejisi ve eylem planı, akıllı planlama ve akıllı şehir çözümleri
gibi birçok konu ele alındı.

Çiftçi Kadınlar Çevre ve
Kırsal Kalkınma Eğitimi
için Porto’da
Porto’dan Samsun’a ve Samsun’dan
Po r t o ’ y a o l m a k ü z e re i k i ç a l ı ş m a
ziyaretine kamu kurum temsilcilerinin
y a n ı s ı ra S Ü R D E R ( B a f ra S ü r m e l i
Mahallesi Derneği) üyesi çiftçi kadınlar
da katılım sağladı. Çiftçi kadınlar Porto’da
katıldıkları eğitimler ve edindikleri
tecrübeleri, Samsun’da dernek üyeleri ve
yerel halkla paylaşarak çevre bilincinin
yayg ı n l a ş m a s ı n a ka t k ı s a ğ l a d ı l a r.
Hayatları boyunca çiftçilikle uğraşan
kadınların Portekiz’e giderek çevre ve
kırsal kalkınma eğitimleri almaları ve farklı
kurumlarla temaslarda bulunmaları hem
bir sivil toplum örgütünün kapasitesinin
gelişmesini hem de kadınların özgüven
kazanmalarını sağladı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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Sürdürülebilir Enerji Eylem ve Iklim Uyum Planı
Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı kamu kurumları, ilçe belediyeleri,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcilerinin katılımlarıyla hazırlandı.
Samsun ili Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı gerek iklim değişikliği ile
mücadelede gerekse değişen iklim koşullarına uyum sağlama konusunda gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına belediye ve diğer kurumlara yol
gösterici nitelikte bir çalışma oldu.

Samsun ve Porto Arasında Kalıcı Işbirliği
Düzenlenen ulusal ve uluslararası sürdürülebilir şehirler toplantıları farklı il ve ülkelerden
gelen katılımcıların yeni ortaklıklar kurabilmeleri için uygun bir ortam sağlamakla birlikte
pek çok kurum arasında yeni iletişim ağları ile yeni proje fikirleri geliştirilmesine aracı
oldu. Ayrıca, proje süresince uyum içerisinde çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve
LIPOR Kurumu arasında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Christian Berger’in de
katıldığı proje kapanış toplantısında dostluğun ve ortaklığın sürdürülmesi amacıyla
bir “İşbirliği Protokolü” de imzalandı.
16
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Proje Hedefleri

•

Sürdürülebilir şehirler kavramı temelinde şehir
eşleştirme ilişkilerini geliştirmek,

•

AB katılım sürecindeki çalışmalara AB müktesebatı ve
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda
katkı sağlamak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

AB müktesebatı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri konularında farkındalık artırılması amacıyla
Samsun’daki ilçe belediyelerine yönelik bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirildi.

•

Samsun’daki on yedi ilçe belediyesinde sunulan
belediye hizmetleri, GZTF gibi çeşitli analitik
yöntemler aracılığıyla değerlendirildi ve bu
çalışmanın sonucunda ‘Samsun İlçeleri Çalışma
Raporu’ hazırlandı.

•

Atık yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunmak ve yeni atık yönetim
sistemlerini incelemek amacıyla Samsun ve Porto
arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

•

Sürdürülebilir kentler, iklim değişikliği, kentsel
dönüşüm ve kent kimliği gibi konuları içeren bir
fizibilite çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın
sonuçları; belediyeler, ilgili kamu ve sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşların katıldığı
Sürdürülebilir Şehirler Ulusal Çalıştayı’nda ele alındı.

•

LIPOR ve bünyesindeki sekiz belediyenin katılımıyla
atık yönetimi konulu Uluslararası Sürdürülebilir
Şehirler Konferansı düzenlendi.

•

Proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bir
kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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GELECEĞIN AKILLI ŞEHIRLERI
IÇIN ORTAKLIK PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Çanakkale Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Tarragona Şehir Konseyi (İspanya), Tarragona Akıllı Akdeniz Bölgesi
Vakfı (İspanya), Türkiye Bilişim Vakfı (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Çanakkale (Türkiye), Tarragona (İspanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

144.188,92 AVRO
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Çanakkale ve Tarragona, Akıllı Şehir
Fikirlerini Paylaştılar
“Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi” Çanakkale
Belediyesi’nin sürdürülebilir kent ve mutlu yaşam oluşturma
misyonunu yerine getirmesinde büyük katkı sağladı.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Belediyesi yetkililerinin
yanı sıra, Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoña Floría,
Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado,
Türkiye Bilişim Vakfı ve Kale Grubu Temsilcileri, Çanakkale’den kurum
ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, mahalle muhtarları, odalar
ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı Çanakkale’deki
açılış toplantısında akıllı şehir kavramı ile akıllı şehir uygulamalarının
faydaları gibi konularda bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE

Ardından gelen Tematik Alan Çalıştayı ise, 7-12 Temmuz 2019
tarihlerinde, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Belediye
Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye birim
müdürleri, ilgili belediye çalışanları ve proje ekibi ile proje ortağı
olan Türkiye Bilişim Vakfı yetkililerinin yer aldığı yirmi kişilik bir heyet
ile Tarragona’da gerçekleşti.
Tarragona’da su, turizm, akıllı miras, hareketlilik, aydınlatma gibi
farklı ancak sosyal hayatın bileşeni olan çeşitli konularda örnek
çalışmaları inceleme fırsatı bulan Çanakkale Belediyesi, paylaşılan
deneyimler ışığında akıllı şehir uygulamaları geliştirmeye devam
ediyor.

Tarihi Mirası ve Kültürü ile
Yakınlaşan Iki Kent
Coğrafi konumu ve demografik yapısı, UNESCO
tarafından dünya mirası listesinde yer alması, tarihi
ve kültürel dokusu gibi var olan değerleri ile birbirine
benzeyen iki kent olan Çanakkale ve Tarragona, proje
için bir araya gelerek akıllı şehirler konusunda bilgi ve
tecrübelerini paylaşıp kurumsal kapasitelerini artırdılar.
Turistlerin kentte daha uzun kalmalarını sağlamak,
Tarragona’da yaşamı daha kaliteli kılmak gibi hedefler
doğrultusunda hazırlanan Açık Veri (Open Data) Stratejik
Plan ve örneklerini inceleme fırsatı bulan Çanakkale
Belediyesi, sürdürülebilir kentsel gelişimde insan odaklı
akıllı uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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Akıllı Şehir Uygulamaları ile Akıllı Dönüşüm
Çanakkale’de bir araya gelen iki kentin uzmanları bu iki şehir için akıllı şehir dönüşüm
stratejileri belirlediler. Taragona’daki ikinci buluşmada ise proje fikirleri üzerinde
çalıştılar. Daha sonra mevcut deneyimleri öğrenmek amacıyla Brüksel’de tekrar
buluşarak AB sürecinde aktif rol üstlenen kurum ve kuruluşlara ağ ziyaretleri yaptılar
ve toplantılar düzenlediler.

Ortak Gelecek için Yeni Bir Işbirliği
Çanakkale ve Taragona Belediyeleri akıllı şehir öznesi üzerinden kurulan ilişkilerini;
sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği, ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi ve
yönetişim alanlarına kadar genişletmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in de hazır bulunduğu ve değerlendirmeler yaptığı
Çanakkale’deki kapanış toplantısında yeni bir işbirliği protokolü imzaladılar.
20
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Proje Hedefleri

•

Akıllı şehir ortaklığı çerçevesinde iki belediye arasında işbirliğini
geliştirmek,

•

Gerekli beceriler kazandırmak ve ağ yapıları oluşturmak suretiyle
her iki şehrin ileri düzey akıllı şehir dönüşümü seviyelerine
ulaşmaları için uzun vadeli işbirliği yapmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

İspanya ve Türkiye’den paydaşların katılımıyla Çanakkale’de
bir açılış toplantısı düzenlendi ve proje uygulama yöntemleri
belirlendi. İki belediye arasında işbirliğine yönelik bir mutabakat
zaptı imzalanarak yol haritası hazırlandı.

•

Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı için, proje ortaklarının
katılımıyla, Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlendi. Temaslardan
elde edilen sonuçlar ışığında akıllı şehir çalışmaları için ortak bir
Strateji Belgesi hazırlandı.

•

Çanakkale ve Tarragona Belediyeleri ile ‘Tarragona
Akıllı Akdeniz Bölgesi Vakfı’ ve ‘Türkiye Bilişim
Vakfı’ndan yirmi uzmanın katılımıyla, Tarragona’da
her iki belediyenin gelecekte yatırım yapabilecekleri
akıllı şehircilik projelerine ilişkin öneri ve tasarılara
odaklanan bir proje geliştirme çalıştayı gerçekleştirildi
ve akabinde ilgili raporlar hazırlandı.

•

Proje sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı
Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun
Yıldırım Bayar, Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi
Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman
Müdürü Cemal Baş, Tarragona Belediyesi Başkan
Yardımcısı ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel
Müdürü, Jordi Fortuny Guinart ve uzmanların akıllı
şehirler alanındaki uygulamalarına ilişkin sunumlar
yaptıkları bir kapanış toplantısında kamuoyu ile
paylaşıldı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME AKILLI ŞEHİRLER
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GERI DÖN
ÇEV

NÜŞÜM VE
VRE

GERI DÖNÜŞÜMDE
EN IYI UYGULAMALAR
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Silvan Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Krško Belediyesi (Slovenya), Dicle Üniversitesi Silvan
Meslek Yüksekokulu (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Silvan/Diyarbakır (Türkiye), Krško (Slovenya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019-Haziran 2021

Toplam Bütçe:

124.255,89 AVRO
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Silvan’da Geri Dönüşüm Çabaları
Devam Edecek
Silvan Belediye Başkanlığı koordinasyonunda Dicle Üniversitesi
Silvan Meslek Yüksek Okulu ve Slovenya’nın Krško Belediyesi
işbirliğinde uygulanan “Geri Dönüşümde En İyi Uygulamalar Projesi”
ilçe genelinde geri dönüşüm alanında büyük heyecan ve mutluluk
yarattı.

SILVAN
(DIYARBAKIR)

Evlerde Geri Dönüşüm
Başladı
Proje kapsamında belediye hizmet
binasında çevre kütüphanesinin
o l u ş tu r u l m a s ı ve g e r i d ö n ü ş ü m i ç
mekân kutularının kamu kurumlarına
ilave olarak ilk defa hanelere de teslim
edilmesi yediden yetmişe herkesin
ilgisini çekti. Özellikle, yedi yaşındaki bir
çocuğun kendi mahallesindeki iş yerlerini
gezerek “ambalaj atıklarını çöplere değil
atık kutularına atmalıyız” söylemi proje
çalışanlarını daha da cesaretlendirdi.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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Çevre Haftası Etkinlikleri
Yurtdışı teknik ziyareti ile kazanılan deneyimler hem kamu kurumları hem de
vatandaşlarla paylaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen seminer ile karnaval havasında
gerçekleştirilen Çevre Haftası Etkinlikleri ilçede büyük ilgi gördü.
Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulu’nda mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilen atık yönetimi kursuna katılım sağlayan yirmi yedi genç kursiyer, çalışma
ve meslek edinme konusundaki istek ve heyecanlarını ifade ettiler.

Yenilikçi Geri Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu
Projenin önemli faaliyetlerinden biri olan ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
akademisyenler ve Slovenya’nın Krsko Belediyesi’nden altı kişilik heyetin katılım
sağladığı, Atık ve Atık Yönetimi, Geri Dönüşümde En İyi Uygulamalar gibi konuların
konuşulduğu “Yenilikçi Geri Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu’’ yaklaşık 200 katılımcı
ile gerçekleşti.

Silvan’ın Geleceği için Yeni Bir Strateji
Silvan Belediyesi proje kapsamında hazırladığı üç yıllık Atık Yönetimi Stratejik Planı ile
geri dönüşüm kapsamındaki çabaları devam edecek.
26
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Proje Hedefleri

•

Geri dönüşüm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli
personel yetiştirmek üzere mesleki eğitim programlarını
oluşturmak,

•

Silvan’daki geri dönüşüm uygulamalarını iyileştirmek ve
yaygınlaştırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksekokulu ile işbirliği içerisinde
‘’Atık Yönetimi’’ konusunda yirmi yedi belediye personeli ve
katılımcıya yönelik eğiticilerin eğitimi programı düzenlendi.

•

Silvan’da geri dönüşümün yaygınlaştırılması hedefiyle Dicle
Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin katılımı
ile ilçe genelinde “Çevre Haftası” düzenlendi.

•

Silvan’da atıkların ayrı ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak için
250 haneye ve yirmi kuruma geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

•

Silvan Belediyesi’nde kütüphane ile birlikte bir çevre köşesi
kuruldu.

•

Silvan Belediyesi, Krško Belediyesi tarafından kurulan Katı Atık
Tesisini ziyaret etti ve Silvan’da kurulacak Entegre Katı Atık Tesisi
için kuruluş ve operasyon modelinin oluşturulmasının yanı sıra
üç yıllık Atık Yönetimi Stratejik Planı’nı hazırladı.

•

Dicle Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Diyarbakır’da yenilikçi
geri dönüşüm yöntemlerinin görüşüldüğü bir sempozyum
başarıyla gerçekleştirildi.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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ÇEVRE EKSENINDE
ŞEHIRLERIMIZ EŞLEŞIYOR
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Suluova Kaymakamlığı
Eş-Faydalanıcı(lar):

Daugavpils Şehir Konseyi (Letonya), Suluova Ticaret ve
Sanayi Odası (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Suluova/Amasya (Türkiye), Daugavpils (Letonya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

138.673,07 AVRO
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Çevre’den Eğitim ve
Ticarete Uzanan Bir Işbirliği
Ortak arama sürecinde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki pek
çok yerel yönetim kuruluşuna işbirliği çağrıları iletildi. Bu çağrılara
Letonya’nın Daugavpils şehrinin yetkililerinden gelen olumlu cevap
büyük bir sevinç ile karşılandı. Bir yıl gibi kısa bir süre zarfında
Daugavpils şehri ile birlikte pek çok başarılı işlere imza atıldı.
Şehirlerin kalbinde bulunan Yeşilırmak ve Daugava nehirlerinin
etkileyici enerjisi ile insanların tarım ve hayvancılık alanlarındaki
ortak uğraşları gibi bir çok benzerlik iletişimi oldukça kolaylaştırdı.
Daugavpils’e çok yakın bir yerde bulunan “Türk Şehitliği” ise tarihsel
bir bağ kurulmasına vesile oldu. Gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler
neticesinde hem mesleki hem de bireysel dostluklar geliştirme
imkânı oluştu.

SULUOVA
(AMASYA)
Beş Işbirliği Anlaşması
Imzalandı
“Çevre Ekseninde Şehirlerimiz Eşleşiyor
Projesi” ile Amasya ve Daugavpils
şehirleri arasında beklentilerin ötesinde
bir işbirliği tesis edildi. Amasya
ve Daugavpils şehirlerindeki yerel
idareler ve STK’lar arasında beş farklı
işbirliği anlaşması imzalandı. Suluova
Kaymakamlığı ile Daugavpils Belediyesi
a ra s ı n d a b i r i ş b i r l i ğ i m u t a b a ka t ı
imzalanarak eşleştirme ilişkisi resmiyet
ka za n d ı . A m a s y a Ü n i v e rs i t e s i i l e
Daugavpils Üniversitesi, Letonya Ticaret
ve Sanayi Odası ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odası, Suluova Çevre Derneği ile Daugavpils Üniversitesi Çevre
Derneği, Suluova Milli Eğitim Müdürlüğü ile Daugavpils Eğitim Birimi arasında imzalanan anlaşmalar sayesinde
işbirlikleri daha kapsayıcı bir hüviyete kavuşmuş oldu.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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Proje 2.000 Kişiye Ulaşmayı Başardı
Proje kapsamında ortak çalışma alanı olarak seçilen “Çevre ve Atık Yönetimi” konusunda
yerel idarelerin ve STK’ların kapasiteleri önemli ölçüde geliştirildi. Projede hedeflenen
kurum sayısı altı iken hem Amasya’da hem de Daugavpils’te on dört kurum çalışmaya
dâhil edildi. Yerel idarelerin proje faaliyetlerine dâhil olma talepleri süreci oldukça
kolaylaştırdı. Pek çok faaliyet
beklenenin çok üzerinde
katılımcı ile gerçekleştirildi. 500
kişiye ulaşılması hedeflenen
projede yaklaşık 2.000 kişiye
ulaşıldı.
Proje vasıtasıyla kurulan
ilişkiyi uzun erimli kılabilmek
ve işbirliği anlaşmaları ile
başlatılan dostluğu her iki şehrin
kalkınmasına yönelik kullanmak
için çalışmalara hız verildi.
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Proje Hedefleri

•

Amasya ve Daugavpils arasında atık yönetimi ve çevre
alanlarında sürdürülebilir ortaklık kurmak,

•

Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının atık yönetimi
alanında kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
akademisyenlerin katılımıyla, Daugavpils’de “Yerel Yönetim
ve STK’lar Arasında Uzmanlık Paylaşımı ve Aktarımı” çalıştayı
düzenlendi.

•

Amasya’da “Çevreye İlişkin Taslak Eylem Planı ve Stratejisi
Hazırlanması”na yönelik bir çalıştay ile şehir eşleştirme
konusunda konferans ve seminer organize edildi.

•

Bölgedeki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinin katılımıyla Amasya’da “Çevre Koruma” konulu
bir eğitim düzenlendi.

•

Atık geri dönüşümü ve çevre korumaya ilişkin farkındalığın
artırılması konularını görüşmek üzere Daugavpils’e bir çalışma
ziyareti gerçekleştirildi.

•

Çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması için Suluova Ticaret ve
Sanayi Odası’nın desteği ile Suluova’da “Ağaçlandırma Etkinliği”
düzenlendi.

•

Bölgede faaliyet gösteren “Biyogaz Enerji Üretimi ve Katı Atık
İmha Tesislerine” öğrencilerin katılım sağladığı bir saha ziyareti
gerçekleştirildi.

•

“Sağlıklı Çevre ve Atık Yönetimi”ne ilişkin Türkçe, İngilizce ve
Letonca kitapçıklar hazırlandı.

•

Proje faaliyetleri sonucunda, Daugavpils Belediyesi ve Suluova
Kaymakamlığı, Amasya Üniversitesi ve Daugavpils Üniversitesi,
Letonya Ticaret Odası ve Suluova Ticaret ve Sanayi Odası,
Suluova Çevre Derneği ve Daugavpils Üniversitesi Çevre Derneği,
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Daugavpils Eğitim Birimi
arasında geleceğe yönelik işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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KADINLARI GÜÇLENDIREREK
IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE
DIRENÇLI BIR KENT
OLUŞTURMAK PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Çankaya Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Frankfurt Am Main Belediyesi (Almanya), Kadın Muhtarlar Derneği
(Türkiye), Doğa Koruma Merkezi Vakfı (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Ankara (Türkiye), Frankfurt (Almanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Kasım 2019

Toplam Bütçe:

119.054,16 AVRO

32

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE

“Iklim Dostu Kadınlar” Eliyle
Daha Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çankaya
Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen
projede, “iklim dostu kadınlar” eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir
Çankaya için yola çıkıldı. Frankfurt am Main Belediyesi’nin iklim ve
kadın konularındaki bilgi birikimiyle katkı sunduğu projenin diğer
paydaşları ise Doğa Koruma Merkezi ve Kadın Muhtarlar Derneği
oldu.

ÇANKAYA
(ANKARA)

Proje kapsamında 21 - 24 Mayıs 2019 tarihlerinde Çankaya
Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinden yöneticilerin ve uzmanların
katılımları ile Frankfurt’a bir çalışma ziyareti düzenlendi. Bu ziyaret
ile anaokullarındaki çocuklar için iklim değişikliği, çevre koruma,
atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi alanlarda Frankfurt şehrinin iyi
ve doğru uygulamaları yerinde görüldü. Frankfurt’ta gözlemlenen
bu doğru uygulamalarla belediye yöneticileri ve uzmanları
tarafından kazanılan somut farkındalık ve bilgi altyapısı, hem proje
sırasında yürütülen faaliyetlerin uygulanmasına hem de projenin
sürdürülebilirlik hedeflerine iyi bir örnek oluşturmasına yardımcı oldu.

Iyi Uygulamalar
Frankfurt’tan
Frankfurt’a yapılan çalışma ziyaretinde
hazırlanan eğitim metodolojisi ile Çankaya
Belediyesi Gündüz Bakım Merkezlerinde,
Çankaya Evi Sosyal Tesislerinde ve
Belediye’nin hizmet binasında çeşitli iklim
eğitimleri düzenlendi. Çankaya Belediyesi
anaokullarında görev yapan eğitimciler,
Çankaya Evleri’ndeki kursiyerlere eğitim
veren öğretmenler ve Çankaya Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri, Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlükleri ile Park ve Bahçeler
personeli için farklı eğitim modelleri
belirlendi. Kadınların çevre koruma
ve iklim değişikliğindeki öncü rolünün
güçlendirilmesi ihtiyacı konusunda
sürdürülebilir bir farkındalık yaratılması
sağlandı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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Iklim Dostu Kadınlar Işbaşında!
İkinci Frankfurt çalışma ziyaretine Çankaya Belediyesi’nden sekiz uzman “İklim Dostu
Kadınlar” sloganıyla katıldı. Frankfurt am Main Belediyesi birimlerini ve Frankfurt’ta
kadınların liderlik ettiği çevre konusunda aktif STK’ları ziyaret etti. Proje hedefleri
doğrultusunda Çankaya’daki iklim hareketini seferber etmek için sürdürülebilir bir
rol oynayacak olan sekiz kadın uzman; yeni ufuklar yaratmaya, yeni proje fikirleri
geliştirmeye ve birimlerle koordineli olarak faaliyet yapmaya teşvik edildi. Ankara’da
“Kadınlardan İklim Krizi Çözümleri” semineri düzenlendi. Ayrıca, Ekim 2019’da Frankfurt
Belediyesi Başkan Yardımcısı Rosemarie Heilig ve Meclis üyelerinden bir heyetin katılım
sağladığı kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla uluslararası
bir proje kapanış konferansı düzenlendi.
Frankfurt’u ziyaret eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Frankfurt
Belediyesi Çevre ve Kadından sorumlu Başkan Yardımcısı Rosemarie Heilig bir işbirliği
protokolü imzalayarak projenin çıktılarının proje sonrasında da yaygınlaştırılmasını
ortak hedef olarak belirlediler.
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Proje Hedefleri

•

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin iklim politikaları ve
projelerine dâhil edilmesi hususunda kapasiteyi geliştirmek,

•

Yerel politika belirleyicileri, kadın kuruluşları ve gruplarının
temsilcileri arasında diyalog oluşturmak ve bilgi alışverişini
teşvik etmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Çevre ile ilgili çalışmalara kadınların katılımını sağlamak ve bu
alanda sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek amacıyla Ankara’da ve
Frankfurt’ta yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

•

“İklim Dostu Kadınlar” başlıklı eğitim faaliyetlerinde kullanılmak
üzere güneş paneli ve su tasarrufu uygulamaları, kadın dostu
sokak/park/alanları ile enerji tasarruflu ev modelleri vb. enerji
verimliliğine ilişkin eğitim materyalleri geliştirildi.

•

İklim değişikliğine uyum konusunda veri toplama yöntemlerinin,
katılım ve organizasyon yapılarının incelenmesi için Frankfurt
Belediyesi’ne bir çalışma ziyareti düzenlendi.

• Çankaya Belediyesi tarafından belirlenen

sekiz lider kadın tarafından Frankfurt’taki sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri
ile görüşmeler yapıldı ve bir “yerel katılım
modeli” geliştirildi.

• Frankfurt - Almanya’daki çalışma ziyaretine

katılan lider kadınların önderliğinde; Ankara’da
kadın ve iklim konusunda çalışma yapan sivil
toplum kuruluşları yanı sıra önde gelen kadın
kuruluşlarının temsilcilerinin, kadınların ve
iklim uzmanlarının katılımlarının sağlandığı
bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kadın

Muhtarlar Derneği ve Doğa Koruma Vakfı
ile işbirliği içerisinde Ankara’da “İklim
Değişikliğiyle Mücadelede Kadınların
Güçlendirilmesi” konulu uluslararası bir
konferans düzenlendi.
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SÜRDÜRÜLEBILIR
BELEDIYECILIK IÇIN
DEĞIŞIM PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Nevşehir Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Neuss Belediyesi (Almanya), Nevşehir Sosyal ve Ekolojik Hayatı
Geliştirme Derneği (NEVEKO) (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Nevşehir (Türkiye), Neuss (Almanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

112.728,00 AVRO
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Nevşehir ve Neuss Belediyeleri
Çevre Deneyimlerini Paylaştılar
“Sürdürülebilir Belediyecilik için Değişim Projesi” çerçevesinde
Neuss Belediyesi’ne yapılan çalışma ziyaretinde iyi ve doğru çevre
uygulamaları yerinde inceleme fırsatı bulan Nevşehir Belediyesi
personeli, Neuss Belediyesi’nin Nevşehir ziyaretinde de bu
çalışmaların kentteki uygulanabilirliğini birlikte değerlendirme
fırsatını elde etti. Ayrıca, mevcut çevre projelerinde ne tür
iyileştirmeler yapılabileceği konusunda da istişarelerde bulundular.

NEVŞEHIR
Daha Temiz Nevşehir,
Daha Temiz Gelecek
Nevşehir Belediyesi daha temiz bir
Nevşehir ve daha temiz bir gelecek için
mevcut çevre uygulamalarına ilave olarak,
ambalaj atığını kaynağında ayrı toplamak
için Nevşehir’de üç pilot mahallede yeni
bir uygulama başlattı. Kentin çeşitli
yerlerine 117 adet ambalaj atığı toplama
kumbarası yerleştirildi ve takibi yapılan
iki aylık dönemde geri dönüşüm için
toplanan ambalaj atığında %27’lik bir
artış görüldü. Proje kapsamında on beş
okulda, 1.500 öğrenci ile 100 eğitmenin
bilinçlendirilmeleri hedeflenmişken,
toplamda 2.687 öğrenci ile 217 eğitmene
ulaşılan bir sonuç elde edildi.
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Yeni Projeler için
Derinleşen Işbirliği
Proje ortakları arasında başlayan iyi
ilişkiler Neuss Belediye Başkanı’nın ikinci
bir çalışma ziyareti davetiyle yeni bir
boyut kazandı. Bu ziyarette ortak proje
sayılarının artırılmasına ve gençlik, turizm
ile eğitim alanlarına da yaygınlaştırılması
ve için yeni ekipler kurulmasına karar
verildi. Neuss ile kardeşlik ilişkilerini on
yıl önce başlatan Nevşehir Belediyesi,
bu proje kapsamında ilişkilerini
güçlendirmenin yanı sıra çeşitlendirme
fırsatı da buldu.
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Proje Hedefleri

•

Çevrenin korunması suretiyle doğru ve iyi uygulamaları
paylaşmak ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis etmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Neuss Belediyesi, Nevşehir Belediyesi ve NEVEKO arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Almanya’da ve Türkiye’de
çalışma ziyaretleri düzenlendi. Çalışma ziyaretleri çevre koruma
ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin işbirliği alanlarına
odaklandı. Bu çalışma ziyaretleri kapsamında Türkiye’de;
Nevşehir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Atık Su Arıtma
Tesisi, Atık Geri Dönüşüm Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi; Almanya’da ise Krefeld’de faaliyet gösteren atık yakma
tesisi, Neuss-Hoisten’de çiftçiler tarafından işletilen biyogaz
tesisi, termik santrali, rüzgar türbinleri; Dormagen’de faaliyet
gösteren atık ayrıştırma tesisi, kompost tesisi ve solar park
ziyaret edildi.

•

Nevşehir’deki üç pilot mahallede 155 adet atık toplama
konteynırı yerleştirildi.

•

Atıkların kaynağında
ayrıştırılması uygulamalarının
yaygınlaştırılması amacıyla on
beş ilkokuldaki çevre kulübüne
üye yaklaşık 3.000 öğrenci ile
200 öğretmene Çevre Farkındalık
Eğitimleri verildi.

•

Nevşehir Kapadokya Sanat
ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık
5 0 0 ka t ı l ı m c ı y l a “A t ı k l a r ı n
Kaynakta Ayrı Toplanmasına”
ilişkin bir konferans düzenlendi.
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TÜRKIYE VE POLONYA
ARASINDA ÇEVRE
ORTAKLIĞI PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Mersin Büyükşehir Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Leszno Belediyesi (Polonya), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Mersin (Türkiye), Leszno (Polonya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

144.102,25 AVRO
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Türkiye ve AB’nin Önceliği: Çevre
Türkiye’nin AB’ye uyum müzakereleri kapsamında AB tarafından ilk
açılan fasıllardan birisi çevre faslıdır. Doğaya saygı, sürdürülebilir
çevre ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak hem AB’nin
hem de ülkemizin en temel stratejilerinden biridir.
“Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi“ ile son otuz
yılda önemli bir sorumluluk ve ekonomik fayda alanı olan, bununla
birlikte önümüzdeki yıllarda da sosyo-ekonomik sürecin en temel
gündemi olmaya devam edecek olan çevre yönetimi konusunda
çok değerli paylaşımlar gerçekleştirdi. Özellikle, proje ortağı iki
şehir arasında yapılan ziyaretler ile kültürel yakınlaşmalar, karşılıklı
anlayış, çevre konusunda işbirliği ve bu alanda edinilen tecrübelerin
paylaşımı ile sürdürülebilir mekanizmalar kuruldu.

MERSIN
Çevresel Bilgiye Erişim ve
Halkın Katılımı
Proje uygulamalarında çevre
koruma kültürünün AB içerisindeki
mekanizmalarda nasıl işlediği, bu
süreçlerin yerelde uygulanabilirliğinin
t a r t ı ş ı l d ı ğ ı fa a l i y e t l e r y ü r ü t ü l d ü .
Gerçekleştirilen ana faaliyetlerden
birisi “Çevresel Bilgiye Erişim” ve “Halkın
Katılımı” direktiflerinin Polonya ve Türkiye
arasında karşılaştırmalı incelenmesi
oldu. Bu amaçla, öncelikle bu iki direktifin
h e m Po l o ny a h e m d e Tü r k i y e ’d e k i
uygulamalarını tartışmak üzere her iki
proje ortağı şehirde yerel karar vericiler
ve otoritelerle odak grup toplantıları
düzenlendi ve nihayetinde de PolonyaLeszno’da mevcut iki direktif proje
ortakları tarafından incelendi.
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AB Mevzuatının
Geliştirilmesine Katkı
Avrupa Birliği müktesebatının katılım
sürecinde Türkiye’de etkin bir şekilde
uygulanması ve Polonya’da da iyileştirilmesi
konusu fazlasıyla önemsenen bir konu olmaya
devam ediyor. Yapılan toplantılar AB üyesi Polonya’nın da bu iki direktife uyum sağlama
konusunda zorluklar yaşadığı ve direktiflerle ilgili olarak iyileştirme yönünde çalışma
yapması gerekliliği ortaya çıktı. Dahası, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
görüşlerin Polonya Hükümeti tarafından AB kurumlarına bildirilmesi yönünde fikir birliği
oluştu. Bu yönüyle bakıldığı zaman, yerelde Mersin ili olarak AB müktesebatına uyum
sürecinde yerel kapasite ve uyum geliştirmeye katkı sağlarken aynı zamanda da AB
mevzuatının geliştirilmesi yönünde katkı sağlandı. Üye ülke ve aday ülkeler arasında
gerçekleştirilen bu tip projelerin her iki taraf için de pozitif etki yaptığı bu proje ile de
ortaya konulmuş oldu.
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Proje Hedefleri

•

AB çevre politikası çerçevesinde Mersin ve Leszno arasında
sürdürülebilir bir ortaklık tesis etmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Mersin’de atık depolama, atık transferi, iklim değişikliğine uyum,
dezenfeksiyon, hijyen konularında bir araştırma yapıldı.

•

Leszno Belediyesi ile yerel düzeydeki çevre politikalarına ilişkin
deneyimlerini paylaşmak amacıyla karşılıklı çalışma ziyaretleri
düzenlendi ve iki belediye arasında bir ortaklık anlaşması
imzalandı.

•

Mersin’de ve Leszno’da çevre konularının yerel düzeyde
yaygınlaştırılmasına ilişkin iki çalıştay yapıldı.

•

Yerel yönetimlerin çevre politikalarına toplumsal katılımın
artırılmasına ilişkin strateji belgesi oluşturularak Türkçe ve Lehçe
dillerinde basıldı. Sonuçları paylaşmak
üzere Mersin’de bir konferans düzenlendi.

•

AB Çevre Politikası konusunda
karşılaştırmalı bir çalışma yapıldı. İki ülkede
bu politikaların uygulanmasına ilişkin
STK’lar ve diğer sivil toplum örgütleriyle iki
odak grup toplantısı düzenlendi.

•

Ye re l y ö n e t i m l e r i n h e m y e re l
düzeyde AB müktesebatının uygulanması
hem de proje hazırlama ve uygulama
konusundaki kapasitesini artırmak için
belediye uzmanlarına yönelik iki proje
döngüsü eğitimi gerçekleştirildi.

•

Seçilen iyi çevre uygulamalarına
ilişkin İngilizce ve Lehçe altyazılı on adet
bilgilendirici video hazırlandı.
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GERI DÖNÜŞÜM
EKONOMISI IÇIN YEŞIL
OKULLAR PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Espiye Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Gondomar Yerel Yönetimi (S. Cosme) - Valbom E Jovim- (Portekiz) Campo Aberto Associação De Defesa Do Ambiente (ADA) - (Portekiz)

Uygulama Yerleri:

Giresun (Türkiye), Gondomar (Portekiz)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

117.871,20 AVRO
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Espiye Atıklarını Ayrıştırıyor
Proje öncesinde Giresun’un Espiye ilçesinde çöpler ayrıştırılmadan
toplanmaktaydı. Proje ile yapılan çalışmalar neticesinde ilçedeki
okul ve kamu binalarının atıkları geri dönüşebilir, tehlikeli ve biyo
bozunur olarak ayrı ayrı toplatılarak lisanslı geri kazanım firmalarına
ulaştırılmaları sağlandı.

ESPIYE
(GIRESUN)
Espiye’de Çevre Alışkanlıkları
Değişiyor
Proje öncesinde Espiye sokaklarında toplama kafesleri,
okul ve kamu binalarında iç ortam atık ayrıştırma
kutuları (kâğıt-karton-plastik-cam-metal-elektronik,
atık-floresan-pil-yağ) bulunmamaktaydı. Eğitim verilen
okullarda proje ekibine sıklıkla yönetilen sorulardan biri;
“Eğitimlerden sonra biz toplama/ayrıştırma yapacağız
ama bu atıklar geri dönüştürülebilecek mi?’’ idi. Proje
çerçevesinde Espiye Belediyesi tarafından lisanslı bir
firma ile anlaşma yapıldı ve ilçedeki okullara ve kamu
kuruluşlarına iç ortam ve dış ortam kutuları yerleştirildi.
Böylece kaynağında ayrıştırılan atıkların ekonomiye
kazandırılması sağlandı. Projeden önce Espiye’de
kâğıt-karton ve plastik toplanmazken, “Geri Dönüşüm
Ekonomisi için Yeşil Okullar Projesi” ile 2019 yılında
280.300 kg kâğıt-karton, 49.000 kg plastik, 100 kg cam,
1.800 kg atık yağ ve 20.344 kg kullanılmış giysi ekonomiye
kazandırıldı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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Portekiz’in Tecrübesinden
Faydalanıldı
Atık toplama ve geri dönüşüm konusunda
proje ortağı Gondomar’ın (Portekiz)
tecrübelerinden ve okullarda yaptıkları
uygulamalardan faydalanıldı. Evsel
atıkların kaynakta ayrıştırılması ve
ekonomiye kazandırılması konusunda
Espiye’deki başarı Giresun’un diğer
ilçelerinde de farkındalık oluşturdu.

46

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE

Proje Hedefleri

•

Evsel atıkların kaynakta ayrılmasının çevresel faydaları
konusundaki farkındalığı artırmak,

•

Atıkların kaynakta ayrılmasına ilişkin paydaş katılımını artırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Türkiye ve Portekiz’deki proje ortakları, atık farkındalığı
kampanyası çerçevesinde bilgilendirme çalıştayları ve kongreleri
gibi halka açık etkinlikler düzenledi.

•

Espiye Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
de desteği ile akran eğitimi kapsamında katı atık depolama
sahalarına ve atık istasyonlarına geziler düzenlenerek ilk ve orta
öğretim çağındaki çocuklara atığın kaynakta ayrıştırılması ile
ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

•

Bilgi paylaşımı ve Atığın Kaynakta Ayrıştırılması Eğitim
müfredatının hazırlanması için iki ülkede dört çalıştay
düzenlendi.

•

Atığın Kaynakta Ayrıştırılması Eğitim Müfredatı geliştirildi ve
proje portalında yayınlandı.

•

Hazırlanan müfredat çerçevesinde öğrenciler için çevre
farkındalığı faaliyetleri düzenlendi. On pilot okuldaki Atık
Ayrıştırma Kulübü’ne atık ayrıştırma üniteleri tahsis edildi.

•

Yeşil Bayrak Akran Eğitimi programı kapsamında “atığı kaynakta
ayrıştırma” yarışmasıyla çocuklar konuya teşvik edildi. Çevre
farkındalığı faaliyetleri kapsamında 111 öğretmen ve 1.500 civarı
öğrenciye ulaşan proje, pilot okullardaki Atık Ayırma Kulüpleriyle
işbirliği içinde uygulama/izleme faaliyetlerini yürüttü.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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SOSYAL INOVASYON IÇIN
KENTSEL YEŞIL ALANLAR
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Akdeniz Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Delta Belediyesi (Yunanistan), ANTIGONE - Information and
Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence
(Yunanistan)

Uygulama Yerleri:

Mersin (Türkiye), Selanik (Yunanistan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ekim 2020

Toplam Bütçe:

120.736,00 AVRO
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Şehirlerin “Yeşil” Dünyası
Projenin en önemli hedefleri arasında; Akdeniz Belediyesi ile Delta
Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşlar arasındaki karşılıklı
anlayışı ve dostluğu güçlendirmek yer alıyordu. Ayrıca, iki belediye
arasında teknik işbirliği, deneyim ve bilgi-teknoloji-veri bilgisi
transferi, doğru uygulamaların değişimi, iki belediye arasında işbirliği
ve iletişimi kolaylaştırmak için sanal platform kurmak da projenin
hedefleri arasındaydı.

AKDENIZ
BELEDIYESI
(MERSIN)
Akdeniz ve Delta Belediyeleri
Işbirliği Anlaşması Imzaladı
Akdeniz ve Delta Belediyeleri arasında imzalan protokol
ile başlayan “Kentsel Yeşil Alanlar için Sosyal İnovasyon
Projesi”nin uygulama döneminde hem Türkiye’de hem de
AB’deki yerel seçimler ve tüm dünyada etkisini kuvvetli bir
şekilde hissettiren Covid-19 pandemisi kaynaklı sorunlar
yaşandı. Bununla birlikte, sürecin ilk başında kurulan
dostluk ve işbirliği sayesinde sorunların üstesinden
gelindi. Yunanistan’a yapılan çalışma ziyaretinde karşılıklı
bilgi alışverişinin yanı sıra ikili bir işbirliği anlaşması da
imzalandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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Kentsel Yeşil Alanlar için
Öneriler Geliştirildi
Proje faaliyetleri çerçevesinde Delta
Belediyesi’nce uygulanan kentsel yeşil
alan uygulamaları örneklenerek Mersin’in
Akdeniz ilçesine uyarlandı. Akdeniz’de
yapımına başlanan “Millet Bahçesi”
için, proje kapsamında kurulan çevre
mühendisi, botanik uzmanı, bitki uzmanı,
şehir plancısı, yeşil alanlar uzmanı gibi
akademik yetkinliğe sahip yedi kişilik
bir kadro ile Yunanistan ve Türkiye’deki
doğru ve faydalı uygulamalar incelendi.
Millet bahçesi için yetmiş sayfalık bir öneri
raporu hazırlandı. Bu rapor içerisinde
bölgeye uygun bitki çeşitlerinden, su
ihtiyacına ve inovasyon uygulama
alanlarına kadar birçok önemli noktada
öneri sunuldu.
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Proje Hedefleri

•

Yerel düzeyde karar alma süreçlerine vatandaşların aktif
katılımını sağlamak,

•

İletişim faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunun kentsel yeşil
alanların faydalarına ilişkin farkındalığı artırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Kentsel Yeşil Alanlar ve Kentsel Orman Alanları temaları
çerçevesinde Akdeniz ve Delta Belediyeleri arasında
karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretler
sırasında kentsel yeşil alanlara ilişkin değerlendirmeler
yapıldı, doğru uygulamalar paylaşıldı ve bir ortaklık
anlaşması imzalandı.

•

Kentsel yeşil alanlar konusunda “GROWL Projesi”ni
başarılı bir şekilde yürüten proje ortağı ANTIGONE’nin
katkılarıyla sosyal inovasyon konusunda bir çalıştay
düzenlendi.

•

Katılımcı yönetim anlayışının önemi konusunda
kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla Akdeniz
ve Delta Belediyelerinde seçilen kamusal yeşil alanlarda
pilot sosyal inovasyon faaliyetleri gerçekleştirildi.

•

Projenin iletişim boyutu kapsamında, halka açık yeşil
alanların kent yaşamındaki rolüne ilişkin bilgilendirme
panelleri düzenlenmekle birlikte haber bültenleri
yayımlandı ve proje ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir
internet sitesi hazırlandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE
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GÖ

ÖÇ

GÖÇ YÖNETIMI IÇIN
YEREL IDARELERIN
GÜÇLENDIRILMESI PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: İzmir Valiliği
Eş-Faydalanıcı(lar):

Ripalimosani Belediyesi (İtalya), A.RE.S Scarl (İtalya),
Dünya Doktorları Derneği (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

İzmir (Türkiye), Campobasso (İtalya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

143.759,65 AVRO
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Göç Sorunlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış:
Izmir ve Molise
“Birlikte Daha Güçlü Projesi” yaklaşık iki yıllık bir emeğin ürünüdür.
Proje boyunca gerçekleştirilen faaliyetler sırasında büyük
kurumsal kazanımlar elde edildi. Proje çıktılarının özellikle projenin
sürdürülebilirliğine ve yerel, bölgesel ve uluslararası etkilerine
tanıklık etmek mümkün oldu. İzmir ve Molise’de yapılan “ihtiyaç
analizi” çalışmaları sırasında elde edilen bulgular her iki ülkede de
göçmenlere yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından
literatüre büyük bir katkı sağlayacak.

IZMIR
Göçmenler Gerçekten Ne Düşünüyor?
Saha çalışmaları sırasında göçmenlere ait evler ziyaret edilerek
yüz yüze görüşmeler yapıldı. Göçmenlerin yaşadığı sorunların
bütün boyutlarını araştırmak üzere kamplar da ziyaret edildi.
Hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimler tarafından
göçmenlere yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirilmiş olsa da
“Birlikte Daha Güçlü Projesi” çerçevesinde yapılan araştırma,
bugüne kadar İzmir’de yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri
oldu. Bu çalışma ile projenin odağında yer alan göçmenlerin
gerçekten ne istedikleri, ne bekledikleri ve düşündükleri
konusunda bilgi elde edildi. Birebir gerçekleştirilen görüşmeler,
“göç” konusunda doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı
oluşturulmasını sağladı ve bu bilgiler alanda aktif kurumların
temsilcileri ile gerçekleştirilen bir çalıştayda paylaşıldı. Projenin
en önemli çıktılarından biri olan “İhtiyaç Analizi ve Öneriler
Raporu” ise hem göçmenlerin hem de sahadaki aktif kurumların
temsilcilerine ait görüşlerin aynı potada harmanlanarak
mevcut sorunlara ortak çözüm yolları sunulmasına yönelik
büyük katkı sağladı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GÖÇ
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Yoğun Geçen Uzun
Bir Proje Sürecinin
Ardından…

B i r l i k t e ç a l ı ş m a n ı n n e ka d a r zo r
olacağına dair başlangıçtaki önyargıların
ortadan kalktığı ve böyle platformlarda
bir araya gelince bu çalışmaların
zor olmadığı deneyimlendi. Bu proje,
kamu-STK işbirliğinin mümkün ve
verimli olabileceğini de bütün taraflara
gösterdi. Bu projenin odağı olan “göç”
kavramı kapsamında kurulan ilişkilerin
güçlendirilerek, AB ile Türkiye arasında
iyi uygulamaların paylaşılmasına,
göçmenlerin sosyal uyum sürecinde
yaşadığı sorunlara çözüm önerileri
sunarak sosyal hayattaki yerlerinin
analizi çerçevesinde göçmenlere yönelik
doğru politikalar geliştirilmesine katkı
sunması bekleniyor.
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Proje Hedefleri

•

Yerel yönetimlerin göç yönetimi politikalarını uygulama
kapasitelerini artırmak,

•

Yerel yönetimlerin AB entegrasyon sürecindeki rollerini
güçlendirmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Göçmenlere ve mültecilere yönelik hizmetlerin yerinde görülmesi
ve deneyim paylaşımında bulunulması amacıyla İtalya’nın Molise
Bölgesi ile İzmir’e karşılıklı çalışma ziyaretleri yapıldı ve bir işbirliği
anlaşması imzalandı.

•

İzmir’de belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve odalar gibi yerel aktörlerin temsilcilerinin katılımıyla
“Yerel Yönetimler ve Göç Yönetimi Politikaları Sempozyumu”
düzenlendi.

•

İzmir ve Molise bölgesinde yaşayan göçmenlerin ve mültecilerin
ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi amacıyla iki farklı ihtiyaç
analizi çalışması yapıldı. Çalışma ziyaretleri, sempozyumlar ve
ihtiyaç analizi çalışmalarının sonuçları, uzmanlar tarafından
değerlendirildikten sonra bir Göç Yönetim Politikası Belgesi
hazırlandı.

•

İzmir’de şehir eşleştirmeye katkı sağlaması, fikir paylaşımı
yapılması ve kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik
çevrimiçi interaktif bir portal oluşturuldu.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GÖÇ
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GÖÇ ALANINDA DENEYIM
PAYLAŞIMI VE KAPASITE
GELIŞTIRME PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):
Uygulama Yerleri:

Sopot Belediyesi (Polonya), İpek Yolu Kalkınma Ajansı (Türkiye)
Gaziantep (Türkiye), Sopot (Polonya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

130.278,50 AVRO
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Gaziantep ve Sopot Göç ve Mülteci
Deneyimlerini Paylaştı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 yılı verilerine göre Gaziantep’de
443.290 Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların sayısı
istatistiklerin ötesinde bir öneme sahip. Göç hareketinin hedef
ülkede yarattığı sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel etkiler her iki
halkı da etkileyerek birlikte yaşam kültürünü geliştirecek nitelikte. Bu
durum iş dünyasında, toplumsal yaşamda ve sivil toplum alanında
da etkisini gösteriyor. Esasen konuya kalkınma odaklı bakıldığı
zaman her iki tarafı da geliştiren ve dönüştüren alanların açıldığı
bir gerçek. Göçün ilk etkileri olumsuz algılanırken, uzun vadede
olumlu ve fayda sağlayan sonuçlar da elde edilebiliyor.

GAZIANTEP

Göç Konusuna Farklı Bir
Bakış
“Göç Alanında Deneyim Paylaşımı ve
Kapasite Geliştirme Projesi”nde göç
kavramı çok yönlü olarak ele alınıp
göçmenler, ev sahibi topluluklar, Avrupa
Birliği ve Türkiye gibi ana unsurları
derinlemesine inceleyen bir alan çalışması
yapıldı. Gaziantep ve Sopot’ta yapılan bu
çalışma ‘’Mülteciler Durum Tespit Raporu’’
olarak yayımlandı. Yerel yönetimler için
veri yönetimi, nüfus hareketleri ve göç ile
ilgili finansman olanaklarına ek olarak
erişim konularını da içeren internet tabanlı
bir başvuru aracı geliştirildi.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME GÖÇ
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Gaziantep ve Sopot Arasında Işbirliği
Sopot’un projeye katkısı, AB’ye katılım sürecinde geliştirilen örnek uygulamaları ve
deneyimlerini paylaşmak oldu. İki kez düzenlenen ortaklık toplantılarında Sopot
şehri, ‘’Yabancılar Entegrasyon ve Destek Merkezi’’ ve ‘’Sosyal Entegrasyon Merkezi’’
ziyaret edildi ve mültecilere sunulan olanaklar hakkında incelemeler yapıldı. Ziyaretler
sırasında mülteci çocukların eğitimi ve yerel halk ile mülteci nüfusu arasındaki ilişkiler
konulu tematik oturumlar düzenlendi. Mülteci çocukların eğitimi ve öğretimi alanındaki
uygulamalar müzakere edildi. Gün geçtikçe önemi artan mülteci sorunu, mültecilerin
yerel halk ile entegrasyonunda iş piyasasının etkisi de göz önünde bulundurularak
istihdam bağlamında yabancıların yasal ve kaçak sınır geçişleri açılarından da ayrıca
mercek altına alındı.
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Proje Hedefleri

•

Yerel yönetimler için veri yönetimi, nüfus hareketleri ve göç ile
ilgili finansman olanaklarına erişim gibi konularda kapasiteyi
geliştirmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Gaziantep ve çevre illerdeki kamplarda yaşayan mültecilerin
sayıları, istihdam durumları, yaşadıkları şehirlerin ekonomisine
etkileri vb. hususlarda güncel bilgileri içeren bir durum tespit
çalışması yapıldı.

•

Durum tespit çalışmasından elde edilen sonuçlara göre
belirlenen öncelikli konularda teknik toplantılar gerçekleştirildi.
İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen
teknik toplantılar ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla durum tespit
çalışmasından elde edilen bulgular paydaş gruplar ile paylaşıldı.
Göç ve mülteci konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.
Teknik ziyaretler kapsamında göç politikaları odaklı dört çalıştay
düzenlendi.

•

Yerel yönetimler için veri
yönetimi, nüfus hareketleri
ve göç ile ilgili finansman
olanaklarına erişim konularını
da içeren bir başvuru aracı
geliştirildi.

•

Projede elde edilen
veriler ile “Mülteciler Durum
Tespit Raporu” bulgularının
paylaşılması amacıyla
Gaziantep’te bir konferans ve
kapanış etkinliği düzenlendi.
Ayrıca, projeye ilişkin kısa bir
film hazırlandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME GÖÇ
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KAPA
GELIŞT

ASITE
TIRME

IŞBIRLIĞININ
GÜÇLENDIRILMESI IÇIN
KÜLTÜR VE YARATICILIK
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Kütahya Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Pécs Belediyesi (Macaristan), Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı
(KÜTAV) (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Kütahya (Türkiye), Pécs (Macaristan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ekim 2020

Toplam Bütçe:

126.602,47 AVRO
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Kütahya ve Pecs Kültür ve
Yaratıcılık için Buluştu
2017 yılında UNESCO Yaratıcı Kültürel Şehirler Ağı’na zanaat ve halk
sanatları alanında Türkiye’den ilk katılan şehir olan Kütahya’nın
uluslararası alandaki ilk çalışması Macaristan’ın Pecs kentiyle
yürütüldü. Pecs Belediyesi temsilcilerinin Kütahya’da ağırlanması
sanatçıların ve yerel yönetimlerin UNESCO sürecini daha çok
sahiplenmesine katkı sağladı, ayrıca bu alanda yapılması gereken
çalışmalar için ilgili tarafların bir araya gelmesi teşvik edildi. Girişimi
iki yıl önce başlayan UNESCO il komitesinin kuruluşu bu projenin
yarattığı sinerji ile gerçekleşti.

KÜTAHYA
Kütahya ve Pecs için
Kültür Stratejileri Hazır
Proje kapsamında düzenlenen uluslararası
atölye çalışması, her iki şehrin özel
ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve kültür
s t ra te j i s i n i n ka t ı l ı m c ı b i r a n l ay ı ş l a
hazırlanmasını sağladı. Titizlikle yapılan
sorun ve ihtiyaç analizi yeni dönemdeki
çalışmalara ışık tuttu. Bunlardan biri de
kültür stratejisi oldu. Pecs şehri ile otuz
altı yıldır belediye nezdinde yürütülen
kardeş şehir ilişkisi, proje sürecinde diğer
yerel idarelerin katılım ve katkıları ile
güçlendirildi. Pecs Üniversitesi, Pecs Ticaret
Odası ve Pecs şehrinin yerel düzeyde
önemli rol oynayan diğer aktörleri projeye
dahil olarak yeni işbirlikleri geliştirmeye
başladılar. Pecs Üniversitesi Kütahya’nın sanatçılarını üniversitelerinde ders vermeleri için davet ettiler. Bu
işbirliğinin Zigetvar, Mohaç gibi Pecs şehrine komşu olan diğer şehirlerin de katılımı ile güçlendirilmesi için yeni
fikirler geliştirmeye başladılar.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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Kütahya ve Pecs Arasındaki Kardeşlik Güçlendi
Kütahya’dan iş insanlarının Pecs şehrinde yatırım yapmak için araştırmalara başlaması
projenin en somut çarpan etkilerinden biri oldu. Yeni proje fikirlerinin hayata geçirilmesi
ve kültür stratejilerinin uygulanması için Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği,
TİKA Budapeşte Koordinatörlüğü, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların
destekleri talep edilerek gerekli işbirlikleri için temaslar başlatıldı. Kütahya ve Pecs
Belediyeleri kardeş şehir ilişkilerini bundan sonraki dönemde daha da güçlendirerek
sürdürmeye karar verdiler.
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Proje Hedefleri

•

Yerelde kültürel stratejilerin oluşturulması için teknik işbirliğini
geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak,

•

Kültürel işbirliğini destekleyecek projeler geliştirilmesi için yerel
kapasiteyi arttırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Kütahya ile Pécs Belediyeleri arasında kültürel işbirliğinin
artırılması için karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi; GZTF
incelemeleri vasıtasıyla kültür politikalarının geliştirilmesine
yönelik ihtiyaç analizi çalışmaları
yapıldı.

•

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı,
Kütahya Üniversitesi, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odası, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin
ka t ı l ı m l a r i l e Kü t a h y a v e Pe c s
arasındaki kültürel programların
arttırılmasına yönelik yuvarlak masa
toplantıları düzenlendi.

•

Kütahya ve Pécs Şehirleri için Kültür
Strateji Raporu hazırlandı.

•

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Te ş k i l a t ı ( U C LG ) t e m s i l c i l e r i ,
akademisyenler ile Pécs ve
Kütahya’daki ilgili yerel paydaşların
katılımıyla Kütahya’da uluslararası
kültür festivali gerçekleştirildi.

•

Kütahya ve Pecs şehirleri için
hazırlanan kültür stratejisine
uygun içeriğe sahip bir mobil harita
uygulaması geliştirildi.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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YEREL VE BÖLGESEL IDARELER IÇIN
BILGI PAYLAŞIMI
(BIL-YAP)
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Osmaniye Valiliği
Eş-Faydalanıcı(lar):

Sofya Belediyesi (Bulgaristan), Association European Perspectives
(Bulgaristan), Osmaniye Belediyesi (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Bahçe/Düziçi/Hasanbeyli/Kadirli/Osmaniye/Sumbas/Toprakkale
(Türkiye), Sofya (Bulgaristan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Kasım 2019

Toplam Bütçe:

115.389,12 AVRO
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Osmaniye’nin
Uluslararası Işbirliği Başarıları
Proje Osmaniye’deki yerel idareler, sivil toplum kuruluşları, iş ve
meslek örgütleri ve üniversite temsilcileri ile Sofya’daki meslektaşları
arasındaki ortaklığı ve işbirliğini teşvik etmeyi başardı. Proje
kapsamındaki işbirliği girişimleri ile iki ülke kurumları arasında dört
anlaşma sağlandı. Osmaniye’deki yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler
ve üniversitelerin sosyal kalkınma yolunda mali araç ve girişimlerden
istifade edebilmeleri için kapasitenin artırılmasına yönelik projenin
uluslararası işbirliğini geliştirme açısından etkisi dikkat çekici oldu.

OSMANIYE
Osmaniye ve Sofya Dört
Anlaşma ve Protokol Imzaladı
Aynı coğrafyayı paylaşan ve benzer gelenekleri
olan Türk ve Bulgar şehirleri Sofya ile Osmaniye, bir
ön protokol ile kardeş şehir olmayı kararlaştırdı. Bu
protokol ile iki şehir arasında dengeli ve dostane
bir işbirliği kurulacağı vurgulandı. Diğer taraftan,
ortak geçmişleri olan Sofya ile Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odaları arasında ticaretin, ortak hedeflerin
ve dostluğun geliştirilmesi için bir işbirliği protokolü
imzalandı. Ayrıca; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü , D. A. Tsenov Ekonomi
Akademisi ve Sofya Tıp Üniversitesi arasında Erasmus
+ anlaşmaları imzalandı. İlk Erasmus+ anlaşmasının
ardından öğrenci ve akademik değişim için Korkut
Ata Üniversitesi, Sofya Teknik Üniversitesi, Ulusal
Spor Akademisi (Sofya) ve Varna İşletme Üniversitesi
arasında ikinci bir anlaşma daha imzalandı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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Yerel Kapasite Gelişiyor
Osmaniye’deki yerel kurumlar proje faaliyetlerine dâhil edilerek yerel kapasitenin
gelişimine katkıda bulunuldu ve yeni projeler geliştirilmesine öncülük edildi. Bunun
sonucunda; Korkut Ata Üniversitesi Bulgaristan, Romanya, Estonya, İtalya ve
İspanya’dan konsorsiyum ortakları ile birlikte Erasmus+ kapsamındaki ‘’Support for
Policy Reform European Youth Together’’ programına başvuruldu ve proje kabul gördü.
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Proje Hedefleri

•

Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversiteler arasındaki
ortaklıkları ve işbirliğini teşvik etmek,

•

Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversitelerin sosyal
kalkınma yolunda mali araç ve girişimlerden istifade edebilmeleri
için kapasiteyi artırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Sofya Belediyesi ve Sofya’dan European Perspectives Derneğinin
katılımı ile Osmaniye’de yerel ve bölgesel kamu yönetimlerine
ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının önemi hakkında farkındalık
yaratacak bir açılış toplantısı düzenlendi.

•

Eğiticilerin eğitimi faaliyeti kapsamında yer alan konu
başlıklarının belirlenmesine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması
gerçekleştirildi. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara istinaden
Sofya’da beş günlük bir eğiticilerin eğitimi semineri düzenlendi.
Türkiye’den 25 katılımcının yer aldığı bu seminerde AB
bütünleşme politikaları, AB kurumları, AB programları, yerel ve
bölgesel kalkınmaya destek mahiyetindeki mali araçlar, KOBİ’ler,
iş kurma, yenilikçilik, dijital ekonomi ile belediyelere finansman
garantisi gibi konular ele alındı.

•

Eğiticilerin eğitimi seminerine katılan katılımcılar, edindikleri
bilgileri, 3’er günlük eğitim programları vasıtasıyla Osmaniye ve
ilçelerindeki kamu kurumları ve STK’lar ile paylaştı.

•

Proje paydaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
üniversite, STK’lar ve medyanınn katılımı ile düzenlenen kapanış
konferansında bilgi ve deneyim paylaşımının sürdürülebilmesi
için işbirliği anlaşmaları yapıldı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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YENI FIRSATLAR
YAKALAMAK IÇIN EL ELE
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Tavşanlı Kaymakamlığı
Eş-Faydalanıcı(lar):

Kızılağaç Belediyesi (Bulgaristan), Nikola Vaptsarov 1947
Halk Kütüphanesi (Bulgaristan)

Uygulama Yerleri:

Tavşanlı/Kütahya (Türkiye), Kızılağaç (Bulgaristan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Nisan 2020

Toplam Bütçe:

108.606,80 AVRO
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Tavşanlı ile Kirkovo
Yeni Işbirlikleri Geliştirdi
Proje; Tavşanlı ve Kirkovo Belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları ile
sivil toplum kuruluşları, gelen iş insanları ve Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi ile Bulgaristan Plovdiv Üniversitesi arasında
sürdürülebilir ilişkiler başlattı. Avrupa Birliği’ne katılım süreci ile ilgili
alanlarda karşılıklı bilgi alışverişini teşvik etmek üzere çalışmalar
yapıldı ve olumlu sonuçlar elde edildi.

TAVŞANLI
(KÜTAHYA)
Tavşanlı ve Kirkovo
Mutabakat ve Protokol
Imzaladı
“Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika”
alanında, Tavşanlı Kaymakamlığı ve
Kirkovo Belediyesi arasında bir işbirliği
mutabakatı imzalanarak; çevre, kültür,
eğitim ve bilim, sağlık ve sosyal bakım,
yerel yönetişim, çevrebilim, ekonomi ve
yatırım faaliyetleri, şehir ekonomisi, spor,
turizm ve bilgi teknolojileri alanlarında
karşılıklı bilgi alışverişi yapılmasına karar
verildi. “Ekonomi ve Yatırım” faaliyetleri
alanında ilk ziyaret sonunda Haskovo
Ticaret ve Sanayi Odası ile Tavşanlı
Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir
işbirliği protokolü imzalandı ve iki kurum
arasında geleceğe yönelik ticari ilişkiler
için sağlam bir zemin oluşturuldu.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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Proje Eğitim Alanına da Yansıdı
Proje sayesinde kurulan ilişkiler sonucunda “eğitim” alanında Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi öncülüğünde Kardzhali (Kırcaali) ilinde ÖSYM Sınav Merkezi açılmasına
yönelik başvuru yapıldı. Bunun yanı sıra Bulgaristan’ın başarı puanlarına göre on
öğrencinin Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde sınavsız olarak burslu eğitim almalarına
ve de sınav merkezi aracılığı ile yapılacak sınavlarda başarı gösteren öğrencilerin eğitim
almalarına karar verildi. Bununla birlikte, proje kapsamında Kütahya- Tavşanlı’daki
kurumların Avrupa Birliği projelerinde yer almaları, mevcut idari ve uygulama
kapasitelerini artırmaları için eğitimler verildi. Bu gelişme yerel kapasitenin gelişimine
katkıda bulundu ve kurumların bu tür fonlardan yararlanmaları teşvik edildi.
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Proje Hedefleri

•

Türk ve Bulgar yerel yönetimleri arasındaki ilişkilerin ve
işbirliğini geliştirerek güçlendirmek. Yerel yönetimlerin rolünü
güçlendirmek suretiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların
toplumsal yaşama etkileri, yerel yönetişim ve sosyal politika
alanındaki örnek uygulamalar gibi
çeşitli konularda deneyim paylaşımının
yapılacağı seminerler, toplantılar ve
çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

•

Proje ortakları arasındaki mevcut
ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek
için iyi uygulamaların paylaşımını temel
alan, uzun vadeli bir ortaklık stratejisi
oluşturuldu.

•

S o s y a l p o l i t i ka v e y ö n e t i ş i m
konularında yerel yönetimler ile sivil
toplum kuruluşları arasında diyalog
ve etkileşimi teşvik etmek amacıyla
Türkiye ve Bulgaristan’da dört çalıştay
gerçekleştirildi.

•

Tavşanlı Kaymakamlığı ve Kızılağaç
Belediyesi arasında gelecek dönem
işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir
“iyi niyet protokolü” imzalandı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME KAPASİTE GELİŞTİRME
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KATILI
ISTIHD

LIM VE
HDAM

GENÇLER IÇIN
DAHA FAZLA ISTIHDAM
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Ereğli Belediyesi (Konya)
Eş-Faydalanıcı(lar):
Derneği

Teruel Eyalet Yönetimi (İspanya), Uluslararası Gençlik Dayanışma
(Türkiye), Ereğli Kadın Girişimciler Derneği (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Ereğli/Konya (Türkiye), Teruel (İspanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Ocak 2020

Toplam Bütçe:

129.150,00 AVRO
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Ereğli’de Girişimci Kadınlar ve
Gençler Adım Atmaya Başladı
Ereğli Belediyesi gençlerin istihdamına yönelik bu projede Teruel
Eyalet Yönetimi, Ereğli Kadın Girişimciler Derneği ve Uluslararası
Gençlik Dayanışma Derneği (Ankara) ile işbirliği içerisinde çalıştı.
Sürdürülebilirliğe önem veren bu proje, girişimci veya girişimci olma
hayali kuran kadınlar ile gençlere yol göstererek hedeflerine ulaşmak
için adım atmalarına öncülük etti.

EREĞLI
(KONYA)

Girişimci Kadınlar Kooperatif Kurdu
Projenin seminer, konferans ve çalıştay faaliyetleri katılımcılarından yedi kadın belirli
dönemlerde bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak kooperatif kurmaya karar
verdiler. Proje faaliyetlerine katılan bir kadın girişimci ise girişimcilik hibelerinden
faydalanarak mantar yetiştiriciliği alanında bir işletme açtı ve üretime başladı. Yerel
medyanın da ilgisini çeken bu kadınlar bölgede bulunan diğer ev kadınlarına rol model
olmaya başladı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME KATILIM VE İSTİHDAM
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Kadın Girişimciliği Çalışma Grubu
Kuruldu ve Iki Şehir Arasında Iyi Niyet
Protokolü Imzalandı
Proje uygulamasının bir parçası olarak ihtiyaç analizi
çalışmaları yapıldı ve bir internet sitesi geliştirilerek faaliyetler
teşvik edildi. Ereğli Belediyesi ve Teruel Eyalet Yönetimi heyetleri
karşılıklı çalışma ziyaretleri ile birlikte deneyim paylaşımlarında
bulundular. Ereğli ve Teruel’de bulunan STK’lar arasında kadın
girişimciliği çalışma grubu kuruldu ve iki şehir arasında iyi
niyet protokolü imzalandı. Ereğli Belediyesi ve Teruel Eyalet
Yönetimi arasında bu proje çerçevesinde başlayan diyalog ve
iletişim imzalanan protokolle geleceğe taşındı ve sürdürülebilir
işbirliğinin kapısı aralandı.
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Proje Hedefleri

•

Türkiye ve İspanya arasında “Kadın Girişimciliği” ve “İstihdam
Edilebilirlik” alanlarında sürdürülebilir diyalog kurmak,

•

Yerel işgücü piyasasında dezavantajlı kadınların istihdam oranını
arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Ereğli’de elli yedi kadının katılım sağladığı Girişimcilik ve İstihdam
Edilebilirlik Eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimlere katılan kadınlar
kooperatif kurdular.

•

Ereğli ve Teruel’deki STK’lar arasında kadın girişimciliği çalışma
grubu oluşturuldu.

•

Ereğli Belediyesi ve Teruel Eyalet Yönetimi
(Provincial Government of Teruel) arasında işbirliğinin
artırılması ve kadınların toplumsal yaşamdaki
rollerinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı çalışma
ziyaretleri gerçekleştirildi.

•

Ereğli Belediyesi ve Teruel Eyalet Yönetimi arasında
gelecek dönemde işbirliğini güçlendirmek amacıyla
bir “iyi niyet protokolü” imzalandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME KATILIM VE İSTİHDAM
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DEMOKRATIK KATILIM KÖPRÜLERI
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Konak Belediyesi (İzmir)
Eş-Faydalanıcı(lar):

Bükreş II. Bölge Şehir Konseyi (Romanya), Bucharest Ilfov Regional
Development Agency (Romanya), Şiddetsiz İletişim Derneği (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

İzmir (Türkiye), Bükreş (Romanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Mart 2020

Toplam Bütçe:

140.336,00 AVRO
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Yerel Yönetimlerde Şiddetsiz Iletişim ve
Demokratik Katılım
Proje Bükreş ve Konak arasında kalıcı köprüler oluşturmak için
karşılıklı çalışma ziyaretleri ile başladı. Bu çalışma ziyaretleri
kapsamında iki şehir arasında kamu yönetimi ve katılımcılık
alanlarında bilgi ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesini ve
ekonomik, sosyal ve kültürel projeler geliştirilmesini öngören bir
işbirliği protokolü imzalandı.

KONAK
(IZMIR)

Şiddetsiz Iletişim Ile Daha Güçlü Diyalog
Proje, hem yerel yönetimle halk arasındaki hem de kurum içi iletişimi daha nitelikli hale getirmek için bireyleri
ve kurumsal ilişkileri dönüştürmeyi hedefledi. Bu nedenle, kalpten iletişim kurmayı öğreten ve ilişkilerin niteliğini
temelinden düzeltmeye çalışan “Şiddetsiz İletişim” eğitimleri yapıldı. Bu eğitimler öyle etkili oldu ki… Otuzu
Konak’tan otuzu Bükreş’ten olmak üzere
altmış kişinin katıldığı bu eğitim sayesinde
yerel yönetimlerde halkla birebir temas halinde
bulunan çalışanlar karşılaştıkları çatışmaların
çözümünü profesyonelce yürütebildiler. Eğitime
katılanların %94.1’i eğitimler sayesinde hizmet
verdikleri kişilerin duygu ve ihtiyaçlarını daha
kolay anlayabildiklerini ifade ettiler.
Şiddetsiz İletişim Eğitimi alan personel
karar verme süreçlerine tüm kesimlerin dâhil
edilmesini kolaylaştıran bir yöntem olan derin
demokrasi eğitimine de katılım sağlandı.
Eğitici eğitimi olarak tasarlanan bu iki eğitimin
sonunda sertifika alan personeller bu eğitimleri
kurum içinde yaygınlaştırmak için görev aldılar.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME KATILIM VE İSTİHDAM
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Demokratik Katılım Çalıştayı
Katılımı artırmak ve farklı fikirler almak için uzman, akademisyen, kamu
çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarından toplam elli iki temsilcinin katıldığı
bir Demokratik Katılım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda farklı alanlarda
çalışan sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerde demokratik katılımın nasıl
geliştirileceğinin yolları arandı. Çalıştayın sonunda detaylı bir rapor hazırlandı
ve bir eylem planı oluşturuldu.
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Proje Hedefleri

•

Demokratik katılımı artırmak suretiyle Konak Belediyesi’nin AB
katılım sürecinde idari ve uygulama kapasitesini artırmak,

•

Etkili iletişim odaklı yeni yöntemlerin uygulanması ile şehirlerarası
kültürel diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Konak Belediyesi ve Bükreş 2. Bölge Şehir Konseyi arasında
karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Demokratik katılımın
geliştirilmesine yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı.

•

Konak Belediyesi’nden otuz personel ve Romanya’daki
paydaşlardan otuz personelin katılımı ile Türkiye ve Romanya’da
Şiddetsiz İletişim ve Derin Demokrasi konularında eğiticilerin
eğitimi programı düzenlendi.

•

Eğiticilerin eğitimi programı katılımcıları daha sonra Türkiye’de
aynı başlıklarda yürütülen eğitim programı müfredatının
hazırlanması süreçlerine katıldı ve müfredatın uygulandığı
eğitimler verdiler.

•

Demokratik katılımın geliştirilmesi
konusunda İzmir’de bir çalıştay
düzenlendi. Bu çalıştay sonucunda yerel
demokratik katılımın geliştirilmesine
yönelik bir eylem planı hazırlandı.

•

Ye r e l d ü z e y d e d e m o k r a t i k
katılımın geliştirilmesine yönelik olarak
demokratik katılım yazılımı geliştirildi.
Şiddetsiz iletişim ve demokrasi temalı
dört kısa film çekildi, bir internet sitesi
hazırlandı ve proje yaygınlaştırma
faaliyetleri kapsamında İzmir’de bir
kapanış toplantısı düzenlendi.
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TURIZM,S
SAN

SPOR VE
ANAT

ÇEVRECI KIŞ TURIZMI IÇIN
IŞBIRLIĞI PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Bansko Belediyesi (Bulgaristan), Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (KUDAKA) (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Erzurum (Türkiye), Bansko (Bulgaristan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Şubat 2021

Toplam Bütçe:

131.560,80 AVRO
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Stratejik Planda
Uluslararası Işbirliğini Teşvik Eden
Sürdürülebilirlik Hedeflerine Yer Verildi

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve Bulgaristan Bansko
Belediyesi’nin eş faydalanıcı olduğu “Çevreci Kış Turizmi İçin İşbirliği
Projesi” çerçevesinde yapılan kış turizmi, çevre, enerji ve işbirliği
temalı faaliyetler sonucunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin
2020 - 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı içerisinde, doğrudan
söz konusu alanlara yönelik uluslararası işbirliğini teşvik eden
sürdürülebilirlik hedeflerine yer verildi. Bu konuyla ilgili Stratejik
Plan içerisinde, “Turizm, çevre ve enerji gibi CEMR, AB müktesebatı,
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Erzurum
Büyükşehir Belediyesi öncelikleri ile paralel konularda, Uluslararası
ı̇ ş birliğinin geliştirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğinin
sağlanması” ifadeleri yer aldı.

Erzurum ve Bansko Arasında Kardeş Şehir Resmi Süreci Başladı
Projenin faaliyetleri uygulanırken proje eş faydalanıcısı Bansko Belediyesi ile üst düzey bir işbirliği yapılandırıldı
ve Bansko Belediyesi temsilcilerinin “Erzurum’da bulunan tarihi kapılara Bansko Kapı da ilave oldu” ifadeleri,
kardeş şehir ilişkilerinin seviyesine vurgu yaptı. Kardeş şehir ilişkiler için resmi süreç başlatıldı ve taslak bir protokol
oluşturuldu. Protokol çerçevesinde öngörülen işbirliklerinin ötesinde, uluslararası organizasyonlara birlikte ev
sahipliği yapılabilmesi için ortak girişimlerin gerçekleştirileceği de kayıt altına alındı ve hedefler arasına koyuldu.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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Enerji Yatırımları Fizibilite Etüdü
Proje kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) katkısıyla yapılan
Enerji Yatırımları Fizibilite Etüdü çalışmaları ile enerji verimliliği konusunda üst düzey
farkındalık sağlandı. Bu çalışma sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir
enerji projeleri hazırladı ve yatırım planlamaları yapıldı.
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Proje Hedefleri

•

Palandöken ve Bansko kayak merkezlerindeki enerji verimliliği
yüksek ve çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak,

•

Palandöken ve Bansko arasında kış turizmine ilişkin işbirliği
geliştirmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Palandöken ve Bansko’daki kayak tesislerinde çevreye ilişkin
farkındalığın artırılması ile çevre korumaya ilişkin uygulamalara
ve politikalara dikkat çekilmesi amacıyla iki ülke sporcularının
katıldığı kayak yarışmaları düzenlendi.

•

Palandöken ve Bansko Belediyeleri arasında
karşılıklı ziyaretler yapıldı, deneyimler
paylaşıldı ve kardeş şehi r anlaşması
imzalaması için resmi süreç başlatıldı.

•

Palandöken ve Bansko’da kurulabilecek
güneş enerjisi sistemlerinin maliyetleri
ve yatırımların geri dönüş sürelerinin
hesaplanması için bir fizibilite ve enerji
uygulamaları araştırması yapıldı.

•

Palandöken ve Bansko’daki kayak tesisleri
ve yenilenebilir enerji kaynağı yatırımları
incelendi ve işbirliği alanlarına ilişkin bir rapor
hazırlandı.

•

Fizibilite çalışmaları ve proje faaliyetlerinin
sonuçlarını paylaşmak üzere Erzurum’da bir
kapanış etkinliği düzenlendi.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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SANATLA BIRLEŞEN
KÜLTÜRLER PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Lüleburgaz Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Rezekne Kent Konseyi (Letonya), Lüleburgaz Kültür, Sanat ve
Spor Kulübü Derneği (LÜKSAD)

Uygulama Yerleri:

Lüleburgaz/Kırklareli (Türkiye), Rezekne (Letonya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 – Ocak 2020

Toplam Bütçe:

131.011,87 AVRO
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Türkiye ve Letonya’dan Çocuklar
Sanatla Buluştular
Türkiye ve Letonya’dan eğitmenler önce Lüleburgaz ardından
Rezekne’de buluşarak eşitsizliklerin azaltılması, barış, kardeşlik,
doğa ve adalet temalarına farklı yaklaşımlarda bulunabilmek için
neler yapılabileceği konusunda görüştüler ve “Çocuklar Sanatla
Buluşuyor” eğitimine yönelik bir program hazırladılar.

LÜLEBURGAZ
(KIRKLARELI)
Kültürler Birleşiyor,
Dostluklar Güçleniyor
Rezekne’den eğitmenlerin Türkiye’ye özgü
“ebru sanatı”nı ilk kez deneyimlemeleri,
Lüleburgazl ’dan eğitmenlerin i se
Rezekne’de yer alan “Zeimuls-Yaratıcılık
Merkezi” ile “GORS Sanat Merkezi”ni
ziyaret etme şansı yakalamaları
“Eğitmenlerin Buluşması” faaliyetinin
unutulmazlarındandı. “Kardeşlik Elçilerinin
Buluşması”nda Lüleburgaz’dan dokuz kız
ve üç erkek çocuk “Kardeşlik Elçisi” olarak
Letonya’nın Rezekne kentinde yaşıtlarıyla
birlikte zaman geçirme fırsatı yakaladı.
Buluşmaların sürprizi Letonyalı bir kız
öğrencinin etkinlik sırasında kendi tişörtüne
Türk bayrağını çizip boyaması ve ertesi gün
etkinliğe tişörtü üstüne giyerek gelmesiydi.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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Sanat Kardeşliktir
Lüleburgaz ve Rezekne kentlerinde serbest teknik ile düzenlenen 190 başvurunun
yapıldığı “Sanat Kardeşliktir” resim yarışmasının temalarını barış, çocuk, adalet, doğa
sevgisi, eşitlik, ağaç sevgisi ve kardeşlik oluşturdu. “Ben Hala Varım ve Anlatacaklarım
Var” ve “Sanat Herkese İyi Gelir” adlı seminerler ile ailelere kültürün ve sanatın
çocuklar üzerinde kardeşlik, barış ve eşitsizliklerin azaltılması noktasındaki fikirlerin
geliştirilmesine nasıl katkı sağlayacağı anlatıldı.

Çocuklar Sanatla Buluşuyor
Rezekne ve Lüleburgaz’da resim, seramik ve müzik sanat dallarında
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuklar Sanatla Buluşuyor”
eğitimlerinde 216 çocuk doksan altı saat süren yaratıcılık, dikkat,
gözlem becerisi, kendine güven, yoğunlaşma süresi ve iç disiplin ile
diğer yetileri artırmaya yönelik çalışmalar yaptılar. Bu çocuklar 29
Kasım - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Kadın
Akademisi’nde düzenlenen “Sanat Buluşması”nda bir araya geldiler.
İki ülkenin çocukları resim, seramik, kukla, parmak örgü, keçe, müzik,
sahne performansları, geri dönüşüm ve mutfak atölyelerinde
birlikte çalışmalar yaptılar. Bu faaliyetlere Letonya’dan gelen on iki
öğrenci, Lüleburgaz’dan 900’ü aşkın öğrenci, çocuk ve eğitmenlerin
yanı sıra Lüleburgaz halkı da katıldı.
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Proje Hedefleri

• Resim, seramik ve müzik gibi güzel sanatlar

alanında verilecek eğitimler aracılığıyla
Lüleburgaz ve Rezekne Belediyeleri arasında
kültür ve sanat temelinde bir işbirliği ortamı
tesis etmek.

Faaliyetler / Çıktılar

• Lüleburgaz

ve Rezekne Belediyeleri
arasındaki tesis edilmiş mevcut işbirliğini
geliştirmek için karşılıklı ziyaretler
gerçekleştirildi. Belediyelerde sunulan
çeşitli hizmetler hakkında karşılaştırmalı
raporlar hazırlandı ve deneyim paylaşımında
bulunuldu.

• LÜKSAD’ın katkılarıyla “Lüleburgaz Sanat
Festivali” düzenlendi.

• Lüleburgaz ve Rezekne’de barış, çocuk

sevgisi, birlik ve beraberlik temalarında
ç o c u k l a ra y ö n e l i k re s i m y a r ı ş m a l a r ı
düzenlendi.

•

Lüleburgaz’dan ve Rezekne’den 5 - 15 yaş aralığındaki 216
çocuğa üç farklı alanda (resim, seramik ve müzik aleti) sanat
eğitimleri verildi. Sanat eğiticileri arasında karşılıklı çalışma
ziyaretleri gerçekleştirildi.

•

Eğitimlere katılan ve başarı gösteren dezavantajlı çocuklar için
dört günlük bir sanat turu düzenlendi ve Rezekne şehri ziyaret
edildi. Ayrıca, bu şehirlerde “Kardeşlik Elçileri” faaliyetleri yapıldı.

•

Lüleburgaz ve Rezekne’de, sanat ve kültürel faaliyetlerin
toplumlar arası diyaloğa katkılarının aktarıldığı, ailelere yönelik
bilgilendirici seminerler düzenlendi. Seminerlere 281 aile katıldı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM
IÇIN KATILIMCI YAKLAŞIM
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Kuşadası Belediyesi
Eş-Faydalanıcı(lar):

Sinaia Belediyesi (Romanya), Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği
(KODER) (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Kuşadası/Aydın (Türkiye), Sinaia (Romanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 - Aralık 2019

Toplam Bütçe:

125.447,87 AVRO
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Sürdürülebilir Turizm için
Kardeşlik Köprüleri Kuruldu
Birbirinden çok farklı iklimleri ama çok benzer ekonomik koşulları
paylaşan iki kent; Kuşadası ve Sinaia. Gelirinin büyük çoğunluğunu
turizm sektöründen elde eden bu iki şehir, 2006 yılında kardeş oldu
ve yıllar içerisinde karşılıklı ziyaretlerle bu kardeşliği pekiştirdiler.
Proje kapsamında yapılan çalışmalarla bu kardeşlik işbirliğine
dönüştü. Faaliyetlere Söke ile Cluj-napoca şehirlerini de dahil ederek
farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu final konferansında dört
şehir arasında bir mutabakat zaptı imzalayarak mevcut işbirliğini
geliştirip geleceğe taşımayı başardı.

KUŞADASI
(AYDIN)
Yeni Dostluklar ve Yeni Işbirliği Alanları
Proje faaliyetleri kapsamında her iki ülkede gerçekleştirilen toplantı ve eğitimlerle, ortak şehirler pek çok idari
ve finansal tecrübeyi kendi aralarında paylaşmakla kalmayıp, Söke ve Cluj’u da faaliyetlere katarak, turizm
alanındaki tecrübelerini bu şehirlere de aktardılar.
Belediyelerin yanı sıra yerel dernekler
de projelere dahil edildi. Cluj-Napoca
ziyareti sırasında Kuşadası’nın
aktif derneklerinden Ekosistemi
Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
- EKODOSD, Romanya’da bulunan
Amatör Mağaracılar Derneği ile
bir araya geldi. Daha sonra bu iki
dernek ortak bir çalışmayla bir proje
hazırladı ve Sivil Toplum Diyaloğu VI
programına başvurdu. ATRO (Aydın
Turist Rehberleri Odası) ise işbirliği
yapabileceği bir kurum olarak Sinaia
Ulusal Turist Bilgi ve Tanıtım Merkezi
ile bir diyalog başlattı.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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Kurumsal Yapılanma için Önemli Bir Adım
Tüm bu gelişmelerin üzerine, projenin beklenmeyen sonuçlarından birisi, belki de
en önemlisi, Kuşadası Belediyesi bünyesinde bir Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi
kurulmuş olması oldu. Belediyenin diğer birimlerine ve yerel derneklere teknik destek
sağlayacak bu merkezin önemi açılışı esnasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Christian Berger tarafından da vurgulandı. Merkez şimdiden birçok yerel dernek ve
kulüplerin proje başvuru yapmasına teknik destek sağladı. Merkez yerel aktörleri AB
projeleriyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. İki şehrin hikayesi olarak başlayan bu
proje dört şehre ve aktörlerinin tamamına ulaşmayı başardı.
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Proje Hedefleri

•

Sürdürülebilir turizmde katılımcı yaklaşımın güçlendirilmesi
suretiyle Kuşadası ve Sinaia şehirleri arasında işbirliğini artırmak,

•

Turizm alanında faaliyet gösteren yerel paydaşların ve sivil
toplum kuruluşlarının şehir eşleştirme ve uluslararası işbirliği
alanında kapasitelerini geliştirmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Kuşadası’nda kamuya açık “Şehir Eşleştirme ve Uluslararası
İşbirliği” ve “Proje Yönetim ve Toplumsal Cinsiyet Eğitim”
programları ile Sinaia’da “Sürdürülebilir Turizm” başlıklı eğitimler
düzenlendi.

•

Eğitim başlıklarında iyi ve doğru uygulamaları da içeren yayınlar
hazırlandı, kamu kurumları ve yerel STK’lar ile paylaşıldı.

•

Kuşadası ve Sinaia Belediyeleri
te m s i l c i l e r i ve ye re l p ayd a ş l a r ı n
katılımı ile karşılıklı çalışma ziyaretleri
düzenlendi. Eğitimler vasıtasıyla
sürdürülebilir turizm alanında
kapasitenin geliştirilmesine katkı
sağlandı.

•

Kuşadası, Sinaia, Cluj ve Söke
arasında sürdürülebilir turizm ilişkilerinin
geliştirilmesi için Türkiye ve Romanya’da
GZFT analizleri yapıldı.

•

Proje ortağı şehirlerin önde gelen
kurum ve kuruluşlarının katılımıyla
Kuşadası’nda sürdürülebilir turizm
konulu bir toplantı gerçekleştirildi ve
“Sürdürülebilir Turizm Mutabakatı”
imzalandı.

ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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SAĞLIK SPORDA,
BAĞLAN HAYATA PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Bayrampaşa Belediyesi (İstanbul)
Eş-Faydalanıcı(lar):
Uygulama Yerleri:

Kaunas Belediyesi (Litvanya), Bayrampaşa Spor Kulübü (Türkiye)
Bayrampaşa/İstanbul (Türkiye), Kaunas (Litvanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 – Mart 2020

Toplam Bütçe:

144.198,55 AVRO
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Bayrampaşa Uluslararası
Şehir Spor Oyunları Gelenekselleşiyor
Türkiye ve Litvanya gibi iki uzak ülkenin farklı kültürlere sahip
insanları arasında kurulan güvene dayalı dostluk ve işbirliği, ve
karşılaşılan çok sayıda zorluğun bu dostluk sayesinde aşılması, her
iki belediye açısından da en önemli kazançlardan biri oldu. İki ayrı
proje faaliyetine katılan Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi bu noktayı
özellikle vurgulayarak ortaya konan işbirliğinin ‘bu seviyede bir ilk’
olduğunu söyledi.

BAYRAMPAŞA
(ISTANBUL)

Sporla Kurulan Dostluk
Çocuklarla ailelerini ortak bir faaliyette bir araya getirmeyi amaçlayan Türkiye ve Litvanya’dan 12 branşta
2640 genç sporcunun katıldığı “Bayrampaşa Uluslararası Şehir Spor Oyunları”hedeflenin çok üzerinde çocuğu
oyunlara katmayı başardı. Oyunlar o kadar başarılı oldu ki Bayrampaşa Belediyesi, veliler ve öğretmenlerden
gelen yoğun talep üzerine oyunları genişletmeye ve her yıl geleneksel hale getirmeye karar verdi.
ŞEHİR EŞLEŞTİRME TURİZM, SPOR VE SANAT
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Bayrampaşa Spor Ligi Kuruluyor
Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Bayrampaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında
“Bayrampaşa Spor Ligi” protokolü imzalandı. Litvanya’da düzenlenen oyunlara
Türkiye’den de öğrenciler rehberlik öğretmenleriyle birlikte katıldılar ve sporun eğitimdeki
önemini pekiştirdiler. Litvanyalı sporcu ve yöneticilerin Türkiye ziyaretinde Anadolu
Efes - Kızılyıldız Euroleague basketbol karşılaşması Türkiye’den sporcu, yönetici ve
ailelerle birlikte ilgiyle izlendi.

Şehir Eşleştirmede Spor
Tü r k i y e v e L i t v a ny a ’d a p a n a y ı r
havasında geçen spor faaliyetlerinin
yanı sıra çocukların kişisel gelişimi
için katılımcı ve interaktif eğitim
modülleri geliştirildi. Tecrübelerini ‘Şehir
Eşleştirmede Spor’ (‘Town Twinning
in Sports’) modeline dönüştüren
Bayrampaşa Belediyesi Şehir
Eşleştirme Programındaki başarısını
sosyal belediyecilikteki diğer alanlara
da taşımak istiyor.
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Proje Hedefleri

•

Sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkilerini
geliştirmek.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Bayrampaşa ve Kaunas’tan çeşitli paydaş temsilcilerinin
katılımıyla karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu çalışma
ziyaretleri esnasında yuvarlak masa toplantılarında spor, sağlıklı
yaşam ve sosyal hizmetler gibi konularda görüş alışverişi yapıldı.
Doğru uygulamaların diğer yerel yönetimler ile paylaşılabileceği
bir şehir eşleştirme modeli geliştirildi.

•

Proje kapsamında Bayrampaşa ve Kaunas’da öğrenciler ve
ailelerinin katılımıyla “Haftasonu Spor Etkinlikleri” düzenlendi.

•

Proje kapsamında geliştirilen şehir olimpiyatları konsepti
çerçevesinde Bayrampaşa ve Kaunas’da atletizm ve basketbol
müsabakaları düzenlendi.

•

P ro j e ka p s a m ı n d a , B a y ra m p a ş a v e
Kaunas’da 550 öğrenciye sportif faaliyetlerde
kullanmak üzere spor malzemesi desteği
sağlandı.

•

Litvanya ve Türkiye’de kamuoyuna yönelik
farkındalık kampanyaları düzenlendi.

•

Proje sonuçlarının daha geniş kitleler ile
paylaşılması amacıyla açılış ve kapanış
konferansları ile basın toplantıları düzenlendi.
Sağlıklı yaşam ve spor alanında bir kamu
spotu ile bir proje filmi hazırlandı.
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SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZMDE
YEREL KALITE PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Erdemli Belediyesi (Mersin)
Eş-Faydalanıcı(lar):

Parga Belediyesi (Yunanistan), Hellenic Society for the Protection of
Nature (Yunanistan), Mersin Üniversitesi (Türkiye)

Uygulama Yerleri:

Mersin (Türkiye), Parga (Yunanistan)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 – Ocak 2020

Toplam Bütçe:

126.243,00 AVRO

104

ŞEHİR EŞLEŞTİRME

TURİZM, SPOR VE SANAT

Sürdürülebilir Dostluk

ERDEMLI
(MERSIN)

Bir denizin iki yakası, uzaktan kardeş çocukları, aynı sofralara
oturup, ayrı dilleri konuşan farklı dinlere mensup iki millet.
Kahvehanelerinde tavla oynayan, tavlayı yenilen kişinin
koltuğunun altına sıkıştırmaya çalışan, benzer kültürlerin
özelliklerini taşıyan iki komşu ülke. Türkiye ve Yunanistan…
Daha birçok ortak özellikleri var; misafirperverlik, müzik,
mutfak, flora, fauna, bunlar saymakla bitmez ama en önemlisi
‘turizm’ değerleri. Bu proje, Türkiye ve Yunanistan arasındaki
bu ortak değerleri daha da pekiştirmek, dostluğu ve yakınlığı
sürdürülebilir hale getirmek için yola çıktı. Sürdürülebilir
turizm başlığı altında iki ülkenin iki ilçesinin işbirliği içerisinde
çalışmasını sağlamayı ve her şeyden önemlisi iki belediyeyi
eşleştirerek dostluk ve komşuluk bağlarını sürdürülebilir kılmayı
hedefledi. Bu hedefler doğrultusunda Mersin’in Erdemli ilçesi
ile Yunanistan’ın Parga ilçesi ortaklık yaptı.

Turizmin Odağı Doğa ve Kültür
Erdemli ve Parga turizm kaynakları açısından benzer özelliklere sahip.
Turizm açısından en önemli değerleri doğa ve kültür. Bu değerleri
kalıcı ve sürdürülebilir kılmak da her iki belediyenin ortak amaçları.
Bu amaç doğrultusunda proje paydaşları Mersin Üniversitesi ve
Yunanistan’dan Doğa Koruma Derneği’nin uzmanları sürdürülebilir
turizmin dünyadaki ve AB’ndeki iyi örnek modellerini araştırarak bir
rapor haline getirdi. Her iki belediye için sürdürülebilir turizm politika
önerileri geliştirildi. Sürdürülebilir turizmin kırsal kalkınmaya katkısı
vurgulandı. İki ilçe arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri yapıldı ve
sürdürülebilir turizm çalıştayları düzenlenerek Erdemli ve Parga için
en uygun örnek modeller belirlendi. Diğer taraftan, sürdürülebilir
turizm için her iki ilçede eğitim, seminer ve toplantılar vasıtası ile
farkındalık stratejisi uygulandı. Ayrıca turizm işletmecilerine eğitim
ve mentörlük hizmetleri verildi. Turizm paydaşlarının buluşabilecekleri
eğitim içeriğini de barındıran web ortamında kalıcı bir dijital
platform geliştirildi. Her iki belediye başkanlarının sıcak mesajlarının
bulunduğu iki ilçenin turizm değerlerini de içeren Türkçe, Yunanca ve
İngilizce dillerinde seslendirilen bir kısa film çekilerek tanıtım yapıldı.
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Sürdürülebilir Turizm
Yapılan ortak araştırma, analiz ve çalışmalar ile
turizm veri tabanına katkı sağlandı. İki belediye
arasında işbirliğinin devamını sağlayacak
“Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm
Protokolü” imzalandı. Sürdürülebilir turizmde iyi
uygulama modeli olarak “Erdemli OLBA Kültür
Yolları Ekoturizm Projesi” hayata geçirildi. Söz
konusu projeye kaynak bulunarak Erdemli
ilçesi için sürdürülebilir bir turizm modelinin
uygulaması başlatıldı. Bu modelin Parga’ya
adapte edilmesi için de kollar sıvandı.
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Proje Hedefleri

•

Kültürel kimlik, çevre ve doğal kaynakların korunmasını
destekleyen yenilikçi bir sürdürülebilir turizm modeli oluşturmak,

•

Turizm kaynaklarının sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde
değerlendirilmesi suretiyle yerel ekonominyi güçlendirmek, ürün
ve insan kaynaklarında katma değer yaratmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Erdemli ve Parga arasında sürdürülebilir turizm alanında işbirliği
ve deneyim paylaşımı için çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi ve
iki belediye arasında bir “İşbirliği Protokolü” imzalandı.

•

Çalışma ziyaretleri kapsamında Yunanistan’dan
Hellenic Society for The Protection of Nature ve Mersin
Üniversitesinin katılımlarıyla “Sürdürülebilir Turizm”
çalıştayları yapıldı ve “Sürdürülebilir Turizm Dijital
Eğitim Platformu” hazırlandı.

•

Sürdürülebilir turizm konusunda AB üyesi ülkelerden
iyi uygulama örneklerini, farklı model ve yaklaşımları
ve politika önerilerini içeren bir raporlar hazırlandı.

•

Halkın doğal çevrenin korunmasına katılımını ve bu
konuda farkındalık yaratılmasını sağlamak amacıyla
bir kısa film çekildi.

•

Erdemli’de turizm alanında faaliyet gösteren
işadamları ile turizm ve kalkınmayla ilişkili birimlerde
görevli belediye çalışanlarına yönelik eğitimler
gerçekleştirildi.

•

Mersin’de turizm alanında faaliyet gösteren
i ş l e t m e l e re v e y e re l p a y d a ş l a ra z i y a re t l e r
gerçekleştirildi, turizm ve insan kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımı konusunda rehberlik sağlandı.
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KIRSAL KALKINMA IÇIN
YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR
PROJESI

Koordinatör Faydalanıcı: Nilüfer Belediyesi (Bursa)
Eş-Faydalanıcı(lar):

Sakız Belediyesi (Yunanistan), Cultural Association of
Mesta (Yunanistan), Trakai Bölge Beldiyesi (Litvanya)

Uygulama Yerleri:

Nilüfer/Bursa (Türkiye), Sakız (Yunanistan), Trakai (Litvanya)

Uygulama Dönemi:

Ocak 2019 – Ocak 2020

Toplam Bütçe:

111.340,00 AVRO
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Nilüfer Belediyesi Sakız ve Trakai ile
Kırsal Kalkınma ve Sosyal Inovasyon
Alanında Çalıştı
Proje ile Sakız Belediyesi, Mesta Kültür Derneği ve Trakai Belediyesi
ortaklığında, sosyal inovasyon vasıtasıyla vatandaş katılımının ve
turizm temelli kırsal kalkınmanın geliştirilmesine yönelik faaliyetler
yürütüldü.

NILÜFER
(BURSA)

Nilüfer Belediyesinin Inovasyon Modeli AB’ye Taşındı
Nilüfer Belediyesinin iyi uygulama örneği olarak yerel yönetimlerde inovasyon merkezleri kurulması fikri projenin
temelini oluşturdu. Çalışma ziyaretleri kapsamında düzenlenen eğitim ve çalıştaylar sonucunda Mesta Kültür
Derneği’nde ve Trakai Belediyesi’nde birer inovasyon merkezi; Sakız Belediyesi’nde ise bir inovasyon ofisi kuruldu.
Nilüfer Belediyesi de Sakız ve Trakai şehirlerinden kırsal turizm odaklı kalkınma konusunda iyi örnekleri deneyimleyerek
Nilüfer Belediyesi sınırlarında bulunan Misi köyünde bir “Kırsal Turizm Merkezi” hayata geçirildi.
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Inovasyon için Dört Farklı Dilde Rehber
Proje sonucunda kurulan ortaklığın sürdürülmesi için birleştirici bir araç olarak tüm
ortakların kullanacağı bir şehir eşleştirme web sitesi kuruldu. Ayrıca proje çıktılarının
yaygınlaştırılması amacıyla, “Yerel Yönetimlerde ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlarda
Kurumsal İnovasyon Sistemi Kurulumu” ile ilgili 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Yunanca ve
Litvanca) bir el kitabı hazırlandı. Proje boyunca yapılan çalışmalar da profesyonel
çekimlerle kayıt altına alınarak bir tanıtım filmi hazırlandı.
Projenin kapanış toplantısında 3 şehrin belediye başkanları Sakız’da bir araya gelerek bu
ortaklığın gelecekte de sürdürülmesi adına İyi Niyet ve İşbirliği Protokolleri imzaladılar.
İmzalanan protokoller ile varolan işbirliğinin geliştirilmesi ve ileride gerçekleştirilecek
projelerde yeni işbirliklerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması taahhüt edildi.
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Proje Hedefleri

•

Nilüfer, Sakız ve Trakai’deki en iyi uygulamalardan yararlanarak
kırsal turizm kapasitesinin arttırmak.

Faaliyetler / Çıktılar

•

Kırsal turizmin geliştirilmesi için Yunanistan ve Litvanya’dan
proje ortaklarının katılımıyla Bursa’da bir açılış toplantısı yapıldı.

•

Proje ortakları karşılıklı dört çalışma ziyareti gerçekleştirildi;
Nilüfer Belediye’si bünyesinde faaliyet gösteren inovasyon
merkezi modelinin incelenmesi amacıyla Nilüfer’de buluştular,
kırsal turizm alanındaki iyi uygulamaların yerinde görülmesi
amacıyla Sakız Adası’na gittiler, Trakai’de Tarihi Milli Park’ı
incelediler ve son olarak genel bir değerlendirme yapmak
amacıyla Sakız Adası’nda bir araya geldiler.

•

Nilüfer Belediyesinin tecrübelerinden yararlanarak Sakız ve
Trakai’da inovasyon merkezleri kuruldu, uygulama için de bir el
kitabı hazırlandı.

•

Sosyal inovasyon ve turizme dayalı kırsal kalkınmayı desteklemek
için Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Litvanya dilinde ağ-tabanlı
Şehir Eşleştirme Portalı oluşturuldu ve proje serüvenini aktaran
bir film çekildi.

•

Yenilikçi ve sürdürülebilir kırsal turizm çalışmalarında bulunmak
üzere Nilüfer Belediyesi sınırlarında bulunan Misi köyünde (Bursa)
bir “Kırsal Turizm Merkezi” kuruldu.
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Şehir Eşleştirme Projesi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayın içeriğinden yalnız
WYG Türkiye sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

