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Editörden…
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Kent Ağları Buluşması İkinci Kez
İstanbul’da Gerçekleşti
Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi’nin düzenlediği ‘Kent Ağları Buluşması II:
Değişim ve Veri Yönetimi’, 30 Nisan 2019 Salı günü Grand Hyatt İstanbul Otel’de gerçekleştirildi.
Küresel bir kent olarak İstanbul’u da mercek altına alan etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde
çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Programa, Marmara Belediyeler
Birliği ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
Büyükakın, MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, MBB Genel
Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan,
Prof. Dr. H. Murat Güvenç,
Prof. Dr. Ben Derudder, Prof.
Dr. Stefan Hennemann, Doç. Dr.
Aslı Ceylan Öner, Doç. Dr. Allan
Watson, Doç. Dr. Eda Ünlü Yü-

cesoy, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Dr. Şebnem Beşe Canpolat
gibi Türkiye’den ve dünyadan
birçok önemli isim katıldı.
İlki 2018 yılında yapılan “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması” programının devamı
niteliğindeki ikinci buluşmada,
küresel kent ağları araştırmalarındaki değişim ve yeni yaklaşımlar, verilerin görselleşti-

rilmesi ve yerel yönetimlerin
kullanımı için veri toplanması
konularına odaklanıldı. Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle
olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin
anlamlandırmada kullanılan bilimsel yöntemlerin tartışılacağı
programda, İstanbul’un dünya
kentleri arasındaki yeri ve geleceği de masaya yatırıldı.
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“Verileri Doğru
Zorundayız”

Kullanmak

Programın açılış konuşmasını,
gerçekleştiren MBB Başkanı Tahir Büyükakın “Bugün insanlığın geleceği şehirlerin geleceği
ile eşdeğer. Esasında kentler
toplumun kalp atışıdır da diyebiliriz. Şehirlerimizi kurgulama
şeklimiz, yönetme şeklimiz; iklim değişikliğinden ekonomik
canlılığa, refah düzeyinden toplumsal uyuma pek çok konuda
belirleyici olacak. Bugün dünya
öyle bir kentleşme sürecinden
geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar
kentleşme oranlarının yüzde
80’den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte
çok büyük oranda ve çok uzun
bir süre boyunca etkileyecek.
Fırsatlar ve tehditler hep bir aradadır. Yaşadığımız sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısı ile veri
ile baş etmemiz, toplamamız ve
yönetim bilgi sistemi için nasıl
kullanacağımız başlı başına bir
mesele. Çok sayıda veri toplamak değil, doğru yönetmek gerekli. Dijital teknolojiler, akıllı
kent ağları, kentin hizmetleri ve
altyapısı, vatandaş katılımı, kent
liderlerinin sorunları anlaması ve projelerin başarı oranları,
verilerin kamu yararına güvenli
ve anlaşılır bir şekilde kamuyla
paylaşılması gibi konular önemli bir değer taşıyor. İşte bu toplantı, bilgi üreten ve uygulayan
farklı sektörlerden aktörleri bir
araya getirme çabasının somut
bir ifadesidir.” dedi.
Küresel Kent İstanbul ve Gökdelenler
Konuşmasında, küresel kent İstanbul ve gökdelenlerini masaya yatıran Doç. Dr. Aslı Ceylan
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Öner, “Küresel tasarım şirketlerinin rolü bu süreçte önem arz
ediyor. Çevrenin yeniden oluşturulması, küresel sermayenin
ve seçkinlerin ilgisini çekti. Şehir yöneticileri, tasarım ve kültürel açıdan daha yenilikçi olma
dürtüsünü hissediyorlar. Şehir
merkezleri ise siluetler, sahildeki gelişmeler, alışveriş merkezleri ve karma kullanım alanları
ile dünya kentlerinin karakteristik unsurları haline gelmeye
başladı.” dedi.

odaklanılıyor. Küresel kentlerin
kendine has özellikleri, bilgi ve
deneyimi var ve bunları ancak
yürütülen niteliksel çalışmalar
ile anlayabiliyoruz. Dünya kentler ağında ekonomik ilişkiler ve
diyaloglar, küresel kent aktörleri ve kentlerin küreselleşmesi için ortaya konulan çabalar
önem arz ediyor. Anlayabilmek
için niceliksel ve niteliksel sonuçlara birlikte bakmak gerekiyor.” dedi.

Şehirler Arası Ağların Oluşumu

Üç Oturumda Gerçekleştirildi

İstanbul’un dünya kentleri statüsündeki değişimini ele alan ve
şehirler arası ağların nasıl oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Ben Derruder, “Şehirlerin pozisyonundan mı bahsediyoruz
yoksa uygulama yöntemlerinin
değişiminden mi? Araştırma
uygulamaları ne yöne gidiyor?
Bu soruları sormamız gerek. Şehirler küresel bir bağlama oturtuluyor. Ağın kimler tarafından
oluşturulduğunu,
matematik
anlamda bu ağı kimlerin oluşturduğunu anlamamız gerekiyor. Farklı ağlar, farklı coğrafi
bağlamları ortaya koyuyorlar.
Potansiyel ağların nasıl karşımıza çıktığını görmemiz gerekiyor.” dedi.

Programın ilk oturumunda
Ghent Üniversitesinden Prof.
Dr. Ben Derudder “Küresel kent
ağları niceliksel araştırmalarında değişen/yeni yaklaşımlar/
İstanbul’un dünya kentleri statüsündeki değişimi” başlıklı sunumu gerçekleştirirken, Loughborough Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Allan Watson, dünya kent
ağları üzerine niteliksel araştırma noktasında yenilenen gündemi katılımcılara aktardı.

“Küresel Kent Komposizyonu
Kompleks Bir Süreç”
Dünya Kent Ağları üzerine niteliksel araştırmalar konusuna
değinen Doç. Dr. Allan Watson,
“Küresel kent kompozisyonu
kompleks bir süreç ve farklı
katmanları var. Bunları anlamak için niceliksel araştırmalar
dışında yapılan niteliksel araştırmalar da var. Peter Taylor’un
World City Network kitabında da niteliksel araştırmalara

‘Küresel Kent Araştırmalarında Veri Görselleştirme’ oturumunda ise Giessen Üniversitesi
Coğrafya Bölümünden Prof. Dr.
Stefan Björn Hennemann, “Küresel kent araştırmalarında veri
görselleştirme teknikleri: Dünya
kentlerinden örnek çalışmaları”
üzerine tanımlamalar yaptı.
Programın son oturumunda
ise Kadir Has Üniversitesinden
Prof. Dr. H. Murat Güvenç ve
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan “Yerel Yönetimler İçin Veri
Toplama” konusunda değerlendirmelerini aktardı.

Büyükçekmece’de Yeşil Girişimcilik
Kariyer Zirvesi ve Fikir Yarışması
Büyükçekmece Belediyesinin koordinatörü olduğu “Uluslararası Yeşil Girşimcilik ve Yenilikçi
İstihdam Merkezi (IGEC)” Projesi Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında fonlanmaya devam ediyor.

282.000 Euro bütçe ile 2017 yılında hayata geçen projenin 24
ay süreyle devam etmesi öngörülüyor. Büyükçekmece Belediyesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje Türkiye’den
‘Küresel Çevre Derneği’, Yunanistan’dan ‘Girişimcilik Akademisi’, Litvanya’dan ‘Avrupa
Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçi
Eğitimler Enstitüsü’ ile Macaristan’dan ‘IMRO Danışmanlık’
ortaklığında yürütülüyor.
IGEC Projesi; sürdürülebilirliği
ve çevresel duyarlılığı ön planda tutan bir istihdam merkezi
olmayı, mevcut yeşil iş fırsatları
özelinde gençlere danışmanlık
sağlayarak istihdam yolunda

kolaylaştırıcı bir rol oynamayı
amaçlıyor. Proje kapsamında
Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan “Uluslararası
Yeşil Girişimcilik ve Yenilikçi
İstihdam Merkezi”nde Yeşil Girişimcilik alanında danışmanlık,

eğitim ve iş geliştirme faaliyetleri sunuluyor.

IGEC Projesi kapsamında proje ortakları tarafından bugüne

kadar dört farklı fikri çıktı üretilmiştir. Projenin ilk fikri çıktısı
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‘Yeşil Girişimcilik Paydaş Algı
Araştırması: Mevcut Durum,
Problemler ve Politika Önerileri
Raporu’ dört dilde hazırlanarak
yeşil girişimcilere ve yeşil girişime ilgi duyanlar için yayınlandı. İkinci olarak ise ‘Uluslararası
Yeşil Girişimcilik ve Yenilikçi İstihdam Merkezi’ Belediye bünyesinde kurularak faaliyetlerine başladı. Üçüncü çıktı olan
‘Uygulamalı Yeşil Girişimcilik
Eğitim Seti’ beş ortağın uzmanlığı ile hazırlandı. Eğiticiler için
yönergeleri ve atölye çalışma
rehberini de kendi içinde barındıran bu set herkesin kullanımına açık olarak Merkez’den ve

6

Proje web platformundan temin
edilebiliyor. Projenin dördüncü
çıktısı ise ‘Yeşil Girişimcilik Online Platformu’ www.greenovate.net olarak yayına başladı.
Tüm proje çıktılarına, Merkez
faaliyetlerine ve projenin sürdürülebilir sonuçlarına erişim imkanı sağlayan bu platform proje
bitiminden sonra da ortaklar ve
yararlanıcılar arasında köprü
görevi görecek.
Projenin
yaygınlaştırılması
adına düzenlenen ve son fikri
çıktısı olan “Uluslararası Yeşil
Girişimcilik Kariyer Zirvesi ve
Fikir Yarışması” 2 Mart 2019 ta-

rihinde Büyükçekmece’de gerçekleşti. Bu zirvede; hem projede üretilen eğitim modülleri,
materyalleri ve bugüne kadar
yapılan tüm çalışmalar tanıtıldı
hem de Uluslararası Yeşil Girişimcilik Fikir Yarışması’nın finali gerçekleşti. Finale kalan 15
Farklı ekip, yeşil iş fikirlerini/
ürünlerini sunarak yarıştılar.
Proje detayları için Büyükçekmece Belediyesi, “Uluslararası
Yeşil Girişimcilik ve Yenilikçi
İstihdam Merkezi” ile www.
greenovate.net adresinden bilgi
alabilirsiniz.

İSKİ’den Filistin Belediyelerine İş
Başı Eğitimi
Filistin’deki belediyelere yönelik yapılan ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışması sonucunda, “Su
ve Kanalizasyon” konusu birincil eğitim ihtiyacı olarak tespit edildi. Bu minvalde, İstanbul Su
ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, UCLG MEWA desteği ile Şehir Şebeke Yönetimi ve
Atık Su Arıtma Yönetimi konulu eğitim programı 12-17 Nisan 2019 tarihleri arasında Filistin’de
başarıyla gerçekleştirildi.

Nablus, Asira Eshamalya, Cenin, Al Ubeidyeh ve Ramallah
Belediyelerinin Su ve Atık Su
altyapı ve üst yapı tesislerindeki mevcut durum 6 kişiden
oluşan İSKİ heyeti tarafından
yerinde görülerek

• Şehir şebeke yönetimi

• Su ve Kanalizasyon İşletme
ve Bakımı

• Su Kayıp Kaçak yönetimi

• Su Şebekelerinin Rehabilitasyonu

• Atık su arıtma
• Akıllı Sayaç Kurulumu
• Geri Dönüşüm Suyunun kullanımı

konu başlıklarından oluşan eğitim programında, belediyelerdeki su ve atık su havzalarının

durumu, boru hatları, pompalar, su kalitesi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması çalışmaları, atık su arıtma ile uzaktan
okumalı akıllı sayaçlar hakkında detaylı bilgi paylaşıldıktan
sonra İSKİ heyeti tarafından sahada bire bir iş başı eğitimleri
verildi.
Eğitim programı şehir şebeke yönetimi ve atık su arıtma
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yönetimi olmak üzere iki grup
tarafından 12-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Nablus ve Asira Eshamalya; 14-15 Nisan 2019
tarihleri arasında ise Cenin, Al
Ubeidyeh ve Ramallah Belediyelerinde başarıyla tamamlandı.
İSKİ tarafından verilen iş başı
eğitimleri sonucunda; belediyelerdeki su şebekesinin bir
kısmının geliştirilmesi ve yenileme ihtiyacı olduğu tespit
edildi. Şebeke hatlarının eski
olmasından kaynaklanan su
kaybının önlenebilmesi amacıyla hasarlı parçaların nasıl
değiştirilebileceği, şehir şebeke
hatlarının bakımı ve onarımıyla ilgili detaylı bilgiler belediye
yetkililerine aktarıldı.
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Ayrıca arıtılmış atık suyun
yeniden kullanımı ve çamur
bertarafı konusunda mevcut
arıtma tesislerinin yetersiz olduğu da tespit edilerek konuyla alakalı İSKİ Paşaköy Atık Su
Arıtma Tesisinin mevcut uygulamaları paylaşıldı. Yine bu
kapsamda çamur bertarafı konusunda da, arıtılmış çamurun
tarımda kullanımı hususunda
İSKİ mevzuatı paylaşılarak
açık çamur kurutma yataklarının kapatılması ile kurutulacak
çamurun bir kısmını tarımda
kullanabilecekleri; geri kalan
kısmını ise depolama alanlarına taşıyabilecekleri tavsiyesi de
yetkililere iletildi.

için çözüm önerileri tartışıla-

Başarıyla tamamlanan eğitim
programında mevcut sorunlar

yelerinde de uygulamaya kon-

rak ikili ilişkilerin güçlendiril-

mesi adına mutabakata varıl-

dı. Program süresince belediye
yetkilileri Türkiye’ye büyük bir

sevgi duyduklarını ve İSKİ’nin
bilgi ve deneyimlerinden yararlandıkları için memnuniyet-

lerini dile getirdi. Filistin’de su
ve atık su alanında çalışan tek-

nik personel ile yöneticilere İstanbul’da düzenli olarak eğitim

veren İSKİ ilk defa Filistin’e yönelik yerinde ve işbaşı şeklinde
eğitim programı uygulaması

gerçekleştirdi. Eğitim programının Filistin’in diğer belediması planlanıyor.

Lüleburgaz’dan Sanatla Birleşen
Kültürler Projesi
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Lüleburgaz Belediyesi ve Letonya’nın Rezekne kenti işbirliğinde geliştirilen proje değerlendirilmek üzere 23
Mart 2018 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulmuş ve hibe almaya hak kazanmıştı.

15 Ocak 2019 tarihinde başlayan proje kapsamında her iki
bölgede yaşayan dezavantajlı
ailelerin 5-15 yaş aralığındaki
başta kız çocukları olmak üzere
dezavantajlı çocuklara ücretsiz sanat eğitimi imkanı verilmesi hedefleniyor. Bu sayede
çocuklar, akranlarıyla kaliteli
zaman geçirme, ilgi duydukları
sanatsal alanlarda eğitim alma
imkanı elde edecekler. Bununla birlikte çocuklar kendilerini keşfederek başarabilmenin

mutluluğunu yaşayacak ve yeteneklerinin farkına varmaları
çocukların özgüvenlerini artıracak. Bunun için Lüleburgaz
ve Rezekne’den belirlenecek
toplam 180 çocuk sanatsal eğitim alacak ve bu çocuklardan
bir kısmı yurt dışı deneyim
elde edecek.
“Soyadı kültür olan Lüleburgaz” sloganıyla yola çıkan Lüleburgaz Belediyesinin ortağı
olduğu proje kapsamında Re-

zekne’de Gors Kültür Merkezi
ziyaret edilmesi, Lüleburgaz
Yıldızları Sanat Akademisi için
iyi uygulama örnekleri yerinde
tespit edilmesi ve bu sayede
Lüleburgaz Belediyesinin hizmet ve sorumlulukları dahilindeki Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinin kısa sürede
gelişerek merkez bünyesinde
hedeflenen düzeyde sanatsal
eğitimler verilmesi planlanıyor.
Lüleburgaz Kültür Sanat ve
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Spor Derneği (LÜKSAD) 1992
yılından bu yana bölgedeki çeşitli yaş gruplarından çocuklara sanatsal ve kültürel eğitimler
veriyor. Mevcut durumda yaklaşık 20 kişiye sanatsal eğitimler düzenleyebilen derneğin,
proje ortaklığı sayesinde ulaşacağı hedef grup sayısı ile hizmet ve yönetim kapasitesinin
de artması bekleniyor.
Lüleburgaz Belediyesi tarafından “Türkiye ve Avrupa Birliği
Arasında Şehir Eşleştirme Hibe
Programı”, “Sanatla Birleşen
Kültürler” projesi kapsamında
Letonya’nın Rezekne şehrine ilk
heyet ziyareti 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Belediyesi Başkan
Yardımcısı Gökhan Kaya Atay,
Proje Koordinatörü Seda Kaplan, Proje Asistanı Seden Özen
Ergin, Proje Saymanı Çiğdem
Yılmaz, Proje Teknik Destek
Ekibi Zeynep Altan, C. Şeniz
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Gedemen ve Samet Servet’in
katılımıyla 25-29 Mart 2019 tarihlerinde Rezekne’de gerçekleştirilen heyet çalışmalarında
proje hakkında genel bilgiler
aktarılarak proje amacı, hedef
kitle ve proje faaliyet planı karşılıklı değerlendirildi. İki heyet
arasında daha sonra Türkiye ve
AB üye ülkesindeki yerel yönetimler arasında işbirliğinin
arttırılmasının amacına yönelik
işbirliği protokolü imzalandı.
Eğitmen buluşmaları faaliyetinin ikincisi Türkiye-Avrupa
Birliği Şehir Eşleştirme Programı ‘Sanatla Birleşen Kültürler’
projesindeki ortağı Letonya’nın
Rezekne Belediyesi proje ekibi,
resim, seramik ve müzik eğitmenleri ile birlikte 16-24 Nisan
2019 tarihlerinde Lüleburgaz’a
geldi. Lüleburgaz’a gelen proje
ekibi, eş zamanlı olarak her iki
kentte düzenlenecek eğitimlerin planlanması için Lülebur-

gaz Belediyesi eğitmenleri ile
birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Proje kapsamında her iki kentte 5-15 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz sanat eğitimi
imkanı verilecek. Ayrıca Lüleburgaz’dan 90, Rezekne’den 90
olmak üzere toplam 180 çocuk
sanatsal eğitim alacak ve çocuklardan 12’si Letonya-Rezekne’ye giderek yurt dışı deneyimi elde edecek.

Türkiye-AB Şehir Eşleştirme Projesi
Kapsamında Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Avrupa’da Temsil Edildi
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II altında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve ana faydalanıcısı Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, kilit paydaşları Türkiye
Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü olan Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi (TWIN) kapsamında 15-19 Nisan
2019 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda’ya çalışma ziyareti düzenlendi.

5 gün süren çalışma ziyareti şehir eşleştirme konusunda yerel
yönetim temsilcilerinin bilgi
ve deneyimini artırmayı amaçlamıştır. Ziyaret kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa
Birliği Daimi Temsilciliği ile
Lahey Büyükelçiliği, Avrupa
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Avrupa Bölgeler
Meclisi (AER), Avrupa Bölgeler

Komitesi (CoR), EUROCITIES,
CIVITAS, Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International)
ve şehir eşleştirme konusunda örnek uygulama sergileyen
Hollanda’nın Schiedam ile Den
Bosch Belediyelerine ziyaretler
gerçekleştirildi.
Şehir eşleştirme konusunda
çalışmaları bulunan pek çok

kuruma ve iş birliği ağına gerçekleştirilen ziyarette Sakarya
Büyükşehir Belediyesi de temsil edildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yerel yönetim
temsilcileri,
gerçekleştirmek
istedikleri projelerin altyapısını oluşturma ve AB düzeyinde
yerel yönetim konusunda çalışan kurumları yakından tanıma
fırsatı buldu.
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Malezyalı Akademisyenler Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nı Ziyaret Etti

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler

Sarayı, Malezya’dan gelen akademisyenleri ağırladı.

Farklı üniversitelerde görevli akademisyenlerden
oluşan 8 kişilik grup, engellilerin işlerini yakından
izledi.

Atölyede

derslere

giren

Malezyalı

akademisyenler, hem öğretmenleri hem de engelli
öğrencileri takip etti. Aralarında profesörlerin de

İslam Üniversitesi Ekonomi Direktörü Dr. Latifa Bibi Binti
Musafar Hameed, Malezya’ya buradaki gibi bir Engelliler
Sarayı inşa etmeyi düşündüklerini söyledi.
Haberin tamamına;
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/18840/bagcilarbelediyesi-engelliler-sarayi-malezyaya-rol-model-oldu.

bulunduğu Malezyalı gruba, rehabilitasyon servisi

aspx?fbclid=IwAR3kNjgDYz8sacnmCJkHZ22afMF0L8_

bilgi ve tecrübe aktarımı yapıldı. Ardından Malezya

ulaşabilirsiniz.

hakkında Engelliler Sarayı yetkilileri tarafından
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J4xmNkXUO3S_GmxTwDXxXjnkEUVQ adresinden

Bursa, Avrupa Pazarına Termal
Zenginlikleri İle Giriş Yaptı
Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nin (EHTTA) Türkiye’den ilk ve tek üyesi olan Bursa’nın
termal zenginlikleri, Yunanistan’da düzenlenen EHTTA 2019 yılı 1. Genel Kurulu’nda Avrupa
ülkelerinin dikkatine sunuldu.

İlişkiler

termal kapasitenin arttırılması ve yeni yatırım-

Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne üyelik

sa Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan’ın Lout-

Bursa

Valiliği

AB

Proje

ve

Dış

Koordinasyon Merkezi tarafından 2012 yılında
başvurusu

yapılırken,

2013

yılında

Bursa,

Türkiye’den ilk ve tek üye olarak birliğe kabul

edilmişti. Bursa’nın turizmden hak ettiği payı
alması ve termal kaynakları en iyi şekilde
değerlendirmek amacıyla tanıtım faaliyetlerine

ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi de

Ocak ayında aldığı meclis kararı ile EHTTA
organizasyonlarında

görevini üstlenmişti.

Bursa’yı

temsil

etme

Bursa’nın termal şifa merkezi haline gelmesi,

cıların kente kazandırılmasını hedefleyen Burra Pozar bölgesinde yapılan EHTTA 2019 yılı
1. Genel Kurulu’na katılarak Bursa’nın termal
zenginliklerini üye ülke temsilcilerine anlatma

imkanı buldu. Valilik ve Büyükşehir Belediye-

si temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bursa’nın
termal kapasitesi ve bu alanda hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.bursa.bel.tr/bursa-termalkaynaklariyla-avrupa-pazarinda/haber/27312
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Gürsu AB Projeleri ile Kalkınıyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen “Renewable Energy Sources As a Change For Development For The Rural
Areas” (Kırsal Alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi) projesinin ikinci ulusötesi
toplantısı, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleşti. Toplantıya, projenin uygulayıcılarından Gürsu
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Belediyesi de katıldı. Gürsu Belediyesine 312.00.00
Euro kaynak oluşturması beklenen projenin, Gürsu’nun kalkınmasına yardımcı olması hedefleniyor.
Haberin tamamına http://www.gursu.bel.tr/Haberlerimiz-Detay/563/GURSU--AB-PROJELERIY-

LE-KALKINIYOR//adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Mudanya Belediyesi, Avrupa’nın İlk
Gençlik Güçlendirme Merkezi Projesini
Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor
Koordinatörlüğü
Mudanya
Belediyesi tarafından yapılan, Portekiz, İspanya, İtalya
ve Türkiye’den uzmanların
bir araya geleceği “Mudanya
Gençlik Güçlendirme Merkezi
Projesi”nin hayata geçirilmesi
için çalışmalar sürüyor. Proje
kapsamında, bağımlı gençler
için türünde Avrupa’da ilk olan
“Gençlik Güçlendirme Merkezi” açılması planlanıyor. Merkezde, Mudanya’da yaşayan
bağımlı, bağımlılık tedavisi
gören veya yaşamının bir bölü-

münde bağımlılık sebebiyle dezavantajlar yaşayan 18-30 yaş
arasındaki gençlerin topluma
ve iş hayatına kazandırılması
için çeşitli kültür ve sanat etkinleri ile mesleki yeterlilik eğitimleri ve iş bulma konusunda danışmanlık verilmesi bekleniyor.
Haberin tamamına https://
w w w. m u d a n y a . b e l . t r /
Haberler/1567/avrupa--ninilk-genclik-guclendirmemerkezi-projesi-mudanya--da.
html üzerinden erişebilirsiniz.

Uzunköprü Belediyesinin Yaptığı
Projenin Bütçesi AB Tarafından
Onaylandı
497.500
EURO’LUK
AB PROJEMİZ
ONAYLANDI

Avrupa Birliği Interreg-IPA
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının “İkinci Teklif Çağrısı” kapsamında
Uzunköprü Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve onaylanan “Sınır Ötesi Bölgesinin
Cazibeliği’nin Yenilenmesi için
Ortak Eylemler” adlı projenin
bütçe görüşmeleri 8 Mart 2019
tarihinde Bulgaristan J.T.S/

Resmi kurumunda gerçekleşti.
Toplantı sonucu, bütçesi yaklaşık olarak 497.500 Euro olan
proje onaylandı.
Haberin tamamına http://
www.uzunkopru.bel.tr/index.
php/guncel/haberler/1074497-500-euro-luk-ab-projemizonaylandi adresi üzerinden
erişebilirsiniz.
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Üsküp Belediyesinin AB Fonlu
Projesinin Kapanış Toplantısı
Düzenlendi

Üsküp Belediyesinin, Avrupa Birliği Interreg-IPA
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında fonlanan “Joint Actions For Fire
Fighting (Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler)
adlı projesinin kapanış programı 6 Mart 2019 tarihinde Üsküp Belediyesinde gerçekleştirildi.
2017-2019 yılları arasında uygulamaya konan ve
toplamda 468.915,00 Euro bütçesi olan proje ile insan kaynaklı afetlerin önlenmesi ve bu olası afet
risklerinin azaltılması amacıyla geliştirilen faaliyetlerin hepsi başarıyla uygulandı. Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap programda yaptığı
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konuşmada ortak kuruluş olan Sungurlare Belediyesi başkanı Vasil Pandeliev’e de teşekkür ederek
“Beldemiz adına elde ettiğimiz kazanımlar için
mutluyuz lakin projenin sona ermesinden ötürü
de içimizde hüzün var. Bu projeyle iki ülke arasında güzel dostluklar edindik. Bu dostlukları ve
partner olduğumuz projelerimizi devam ettirmek
istiyoruz.” dedi.
Haberin tamamına http://www.uskup.bel.tr/haber834-avrupa-birligi-projemizin-kapanis-programiyapildi.html adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Avrupa Yeşil Başkent ve Avrupa Yeşil
Yaprak Ödülleri Başvuruları Başladı!
2022 Avrupa Yeşil Başkent (European Green Capital-EGCA) & 2021 Avrupa Yeşil Yaprak
(European Green Leaf-EGLA) Ödülleri Başvuruları Başladı!

Avrupa Komisyonu tarafından
çevre dostu şehir yaşamını teşvik etmek üzere düzenlenen
2022 Avrupa Yeşil Başkent ve
2021 Avrupa Yeşil Yaprak Ödülleri başvuruları başladı.
Avrupa Yeşil Başkent Ödülü,
100.000’in üzerinde nüfusa sahip ve çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında lider olduğunu göstermiş
bir Avrupa şehrine verilecektir.
Ödülü kazanan şehre 350.000
Euro verilecektir.
Avrupa Yeşil Yaprak Ödülü ise
20.000 ve 100.000 nüfus aralığında olan bir ilçeye ya da kente,
onların daha iyi bir çevre yönetimi için harcadıkları çabayı
takdir etmek ve desteklemek
amacıyla verilecektir. 2021 yılı
ödülünü kazanan şehre, Avrupa
Yeşil Yaprak yılı boyunca yapacağı etkinlikleri desteklemek
için 75.000 Euro verilecektir.
Portal (https://www.egcaeglaportal.eu/) üzerinden kayıt

yaptırarak şehrinizin EGCA
2022 veya EGLA 2021 ödülleri
için uygunluğunu kontrol edebilirsiniz. Kayıt ücretsizdir.
Avrupa Yeşil Başkent Ödülü ya
da Avrupa Yeşil Yaprak Ödülü
sahibi olmak; çevre projelerine daha fazla odaklanılması,
uluslararası medya kapsamında yer alınması, turizm ve yabancı yatırımların artması, yerel ekonominin canlanması ve
istihdamın artırılması gibi pek
çok faydayı da beraberinde getirmektedir. EGCA ve EGLA
kazananları ile son eleme listesine giren şehirler ayrıca Avrupa Yeşil Başkent ve Avrupa
Yeşil Yaprak Ağlarına da erişim
sağlayarak tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak bir
platform desteğine de sahip olmaktadır.
Son başvuru tarihi: 14 Ekim
2019 saat 23:59 CEST (GMT +2)
İletişim: info@europeangreencapital.eu EGCA 2022 Sekreter-

yası info@europeangreenleaf.
eu EGLA 2021 Sekreteryası
Ödül ve başvuru süreçleri ile
ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki
linkler
üzerinden
erişim
sağlayabilirsiniz.

h t t p : / / e c . e u r o p a .
e u / e n v i r o n m e n t /
europeangreencapital/news/
next-search-egc2022-andegl2021.html
h t t p : / / e c . e u r o p a .
e u / e n v i r o n m e n t /
europeangreencapital/
europeangreenleaf/application/

Ödüllerle
ilgili
en
son
haberleri
aşağıdaki
sosyal
medya hesaplarından takip
edebilirsiniz.
Twitter: @EU_GreenCapital
Facebook: @EuropeanGreenCapitalAward
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AJANDA
UITP Dünya Toplu
Taşımacılar Zirvesi
ve Fuarı Stockholm’de
Dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük
etkinliği olan ve her iki yılda bir farklı ülkede
gerçekleşen UITP Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi
ve Fuarı, bu sene İsveç’in başkenti Stockholm’de
9-12 Haziran 2019 tarihlerinde düzenleniyor. Bu
sene 63.’sü düzenlenecek olan etkinlik, sektörde
faaliyet gösteren tüm aktörleri bir araya getirerek
bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacak.
Dünyanın farklı ülkelerinden 15,000 katılımcının
beklendiği etkinlikte 3 günlük konferans süresince
üst düzey konuşmacılar yer alacak. Konferansa
eş zamanlı olarak düzenlenen 40.000 m2 alana
sahip fuarda 35 farklı ülkeden 330 firma en son
yeniliklerini sergileyecek. Zirve kapsamında
uluslararası eğitim ve çeşitli konularda teknik
geziler düzenlenecek.

Kentlerin geleceğinin tartışıldığı, şehrin geleceğini
keşfetmek için en ilham verici fikirlerin gündeme
getirildiği, şehirler için öncü bir etkinlik olan Akıllı
Kent Fuarı ve Dünya Kongresi (Smart City Expo
World Congress - SCEWC), 19-21 Kasım 2019
tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde
gerçekleşecek
İlki 2011’de düzenlenen etkinlik; hükümetlerin,
şirketlerin, sosyal girişimcilerin ve araştırma
merkezlerinin
kapasitelerini
güçlendirmek,
işbirliğini arttırmak ve kentlerin gelişimi konularında
fikir paylaşmak için bir araya geldikleri küresel bir
buluşma noktası olma niteliği taşıyor.

https://uitpsummit.org/wp/wp-content/

Belediye başkanları, kamu kurumları, şirketler ve
start-uplar başta olmak üzere pek çok uzmanın
katılım sağladığı kongre bu yıl, 19-21 Kasım 2019
tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde
gerçekleşecek. Etkinlikte, dijital dönüşüm, kentsel
çevre, hareketlilik, yönetim ve finans ile paylaşımcı
kentler konuları tartışılacak.

İletişim:

www.smartcityexpo.com/en/exhibit/ways-to-

https://uitpsummit.org/
adresi
üzerinden
etkinliğe kaydınızı gerçekleştirebilir ve detaylı
bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.
Etkinlik tanıtım broşürü:

uploads/light-brochure-TR-web-1.pdf
Yasin Başar
UITP Türkiye Yetkilisi
yasin.basar@uitp.org
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Akıllı Şehir Fuarı
ve Dünya Kongresi
Kasım’da Barcelona’da
Gerçekleşecek

Etkinlik ve katılımla ilgili detaylı bilgiye http://

participate adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Katılım formu: http://www.smartcityexpo.com/en/

exhibit/ways-to-participate/form

