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Söyleşi PROF. DR . DOĞAN KUBAN

Özelkalem’den Merhaba…

Daha yaşanılır bir kent, bir çevre uğruna 
gecesini gündüzüne katan, verimli ve 
adil paylaşımdan yana valilere, belediye 
başkanlarına, özel idare ve yerel meclis 
üyelerine, şube müdürlerine, tüm 
hizmet neferlerine... 

Belediyelerin, özel idarelerin, yerel 
meclislerin yaratıcı, yürekli, fedakar, 
azimli yöneticilerine... Yaşamını 
yeryüzünü, toprağını, tarihsel mirası, 
geçmişin onurunu korumaya adamış, 
biraz daha ışık dağıtmak için çırpınan 
gönüllülere... 

Bildiğini, gördüğünü insanının geleceği 
için karşılıksız sunan bilgelere, 
akademisyenlere... 

Yerel yönetimlere ürün ve hizmet sunan 
tedarikçi kurum ve kuruluşlara... 

Söz verdik Türkiye’nin en iyi yerel 
yönetim dergisi olacağımıza…

Özelkalem, ilk sayısı, yorucu ama 
heyecan dolu, sancılı ama mutlu, telaşlı 
ama kararlı günlerin ardından hazırlandı. 
İlk sayımız, zengin içeriğiyle beğeninizi 
kazandı…

Mutlandık, umutlandık, gururlandık…

ÖZELKALEM, yerel yönetimlerin 
hem bilgi kaynağı hem de sözcüsü 
olma hedefiyle yola çıktı. Amacımız, 
belediye ve valiliklerin imardan 
sağlığa, eğitimden kültür sanata her 
türlü proje ve etkinliğini, bulunduğu 
aşama itibariyle sizlere aktarmak, 
yerel karar ve yürütme organların 

deneyimlerini paylaşacağı bir platform 
oluşturmak, ayrıca hizmet kalitesini 
artırmaya yönelik, proje ve görüşlerin 
duyurulmasına olanak sağlamaktı... 

Kimi zaman yavaşladık, kimi zaman 
çok hızlandık ama hiç vazgeçmedik 
hedeflerimizden…

Her sayıda bir kent ya da proje, tüm 
yönleriyle kapak konusu olacak. Başkan 
görevdeki yıllarını, hedeflerini aktaracak. 

Belediye başkan eşlerinin üretim ve 
yürütülmesine katkı da bulunduğu 
projeler sayfalarımızda yer bulacak. 

Özelkalem’de başka neler olacak? 

Her sayıda bir bayındırlık projesi, bir 
kentsel dönüşüm projesi... 

Kentlerin ünlü sokakları, mekanları...

Usta bir gezginin kalem ve objektifinden 
dünya kentleri... Sanat, spor gibi farklı 
alandan bir ünlü ile kent üstüne söyleşi...

Doğa koruma, küresel ısınma gibi 
konularda ayrıntılı çevre haberleri...

Yerel Gündem 21’in çalışmaları ve 
hedeflerine ilişkin söyleşi ve haberler...

Tarihi Kentler Birliği’nin çalışmaları...

Kent ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet 
sunan şirketlerin tanıtımı...

Kent estetiğine katkıda bulunan 
yönetimlerin etkinlikleri...

Toplantı ve seminerler, yerel 
yönetimlerin organize ettiği kültür sanat 
festivalleri...

Uluslararası önemde belediye 
toplantıları, uluslararası ödüller... Yerel 
yönetimler ile özel idare arasındaki 
görev ve yetki paylaşımı konusunda 
hukukçulardan görüşler... 

Kent ve belediyeler konusunda uzman 
isimlerden köşe yazıları... Kısaca, bu 
dergide kent ve insana dair, elimizin 
gözümüzün ulaştığı herşey olacak... 

Dedik ve tam 13 yıldır Güzel bir Türkiye 
hayali ile söz verdiklerimizi yaptık.

Nasıl yaptığımızı, neler yaptığımızı, 
kimlerle yaptığımızı, özenlerimizi, 
değerlerimizi, sonraki hayallerimizi 13. 
yaşımızı bitirirken biraz da gururlanarak 
anlatacağız sizlere.

Daha çok umutlarla yeni bir yıla girerken, 
sonraki sayılarda hep birlikte olmayı 
diliyoruz... 

ERENGÜL BİLENSER
erengulbilenser@epr.com.tr
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Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin 
mahallelerinde yaşanan su sorunlarını 
gidermek için kolları sıvadı. Kuyucak’ın 
Gencelli Mahallesi’nde, Aydın Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 
yürütülen çalışmalar sayesinde su 
sevinci yaşanıyor. 

Mahallenin içme suyu ihtiyacını 
karşılamak için yapılan çalışmalarda 
Yalı Gölü ve Taşlıdere mevkilerinde 
suya ulaşıldı. Kaynak zenginleştirme 
ve yeni kaynaklar ilave etmek için 
başlatılan çalışmalarda ise yapılan 
drenaj çalışmaları sonunda saniyede 
4 litre debili bir kaynağa ulaşıldı. 
Yaklaşık 800 metrelik isale hattıyla 
bulunan su mahalleliye ulaştı. Mahalle 
sakinleri yaptığı çalışmalar sayesinde 
kendilerini suya kavuşturan Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu’na teşekkür etti. Bölgede 
yaşanan olumsuz hava şartları 
sebebiyle çalışmalara önümüzdeki yıl, 
tekrar başlamak üzere ara verildi.

AYDIN

KuyucaK’ta İçme suyuna 
Kavuşma sevİncİ yaşanıyor

Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu’nun 
girişimleriyle, kentin 
mahallelerinde yaşanan su 
sorunarını gidermek için 
yürütülen çalımalar sonuç 
verdi. Kuyucak Gencelli 
Mahallesi sakinleri suya 
kavuşmanın sevincini 
yaşıyor.
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İSTANBUL

Detaylı bilgi için; www.zf.com/tr

15 Temmuz Şehitler (Esenler) 
Otogarı’nı 3 yıl boyunca İBB 
İştiraki Boğaziçi Yönetim 
A.Ş. işletecek.

Büyük İstanbul Otogarının 
yenilenmesi için ilk adım atıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz 
Şehitler (Esenler) Otogarı’nın 3 yıl 
boyunca işletmesini ihaleye çıkardı. 

İstanbul otogarının yenİ 
İşletmecİsİ bellİ oldu

İhaleyi yıllık 27 milyon lira bedelle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı. 
Açık tekli usulüyle gerçekleştirililen 
iİhaleye sadece İBB iştiraki Boğaziçi 
Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve 
Ticaret AŞ yıllık 26 milyon 850 bin lira 
teklif verdi. Açık artırma ile devam 
edilen ihalede, Boğaziçi Yönetim AŞ 
15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın ticari 
alanlarını 27 milyon lira yıllık bedelle 
ve 3 yıl süreyle işletme hakkı kazandı.

İlk etapta çevre temizliği yapıldı

15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı 
içerisindeki  otoparklar da Ağustos 
2019’dan bu yana İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin şirketlerinden İSPARK 
tarafından işletiliyor. Otogarın 
işletmesini 9 Eylül 2019 tarihinde 
teslim alan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilk etapta temizlik 
çalışmalarını tamamlayarak, metruk 
ve tehlike yaratan binaları yıkıp 
otogarı daha güvenli hale getirdi.
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Eyüpsultan Belediyesi 
ilçe halkının zor kış 
şartlarında yaşamını 
kolaylaştırmak için kolları 
sıvadı. Kar temizlemek için 
aparatlı araçlar yaptıran 
Eyüpsultan Belediyesi 
ayrıca buzlanmaya yönelik 
solüsyonla müdahale de 
yapacak.

Kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde 
Eyüpsultan Belediyesi vatandaşların 
yaşamını kolaylaştırmaya yönelik 
çalışmalar yapıyor. İlçe halkının zorlu 
hava koşullarından en az şekilde 
etkilenmesi için teknik ekipman, 
personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını 
belirleyerek, gerekli önlemleri alan 
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kar temizlemede 
önemli aşama kaydedecek aparatlı 

İSTANBUL EYÜPSULTAN    
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araçlar yaptırdı. Belediye tarafından 
özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar 
küremenin dışında tuzlama işlemini de 
gerçekleştirecek. Ayrıca buzlanmaya 
karşı solüsyonla müdahale de yapılacak.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri 
Şantiyesinde görevli ekipler 
Meteorolojiyle her gün iletişimde 
olarak hava şartlarıya ilgili günlük 
tahmin raporlarını da alıyor. Eyüpsultan 
Belediyesi Fen İşleri Şantiye Şefi Ali 

Eyüpsultan kışa hazır

Behçet Yazıcı “Vatandaşlarımızın kış 
şartlarından kaynaklanan herhangi bir 
rahatsızlık yaşamaması için ekiplerimizle 
birlikte 7-24 sahada olacağız”dedi. 
Belediyenin 38 aracını ve iş makinesini 
lastiklerini, zincirlerini, aparatlarını, tuzu 
hazır hale getirdiklerini söyleyen Köken, 
“İlçemizin fiziki şartlarından dolayı 1500 
adet merdivenimiz var. Tuz torbalarını 
doldurup merdivenlerimize bırakacağız” 
dedi.
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İSTANBUL ZEY TİNBURNU

‘Atığını sıfırla, doğayı 
koru’ projesi kapsamında 
mahalledeki  çöp 
konteynerleri atık türlerine 
göre sınıflandırıldı. 
Merkezefendi Parkı, 
Sultan Murat Cami yanı ve 
Merkezefendi Meydanı’nda 
atık getirme merkezleri 
bulunacak.

Sıfır Atık projesi için Zeytinburnu 
ilçesinin Merkezefendi mahallesi pilot 
bölge olarak seçildi. ‘Atığını sıfırla, 
doğayı koru’ sloganıyla başlatılan proje 
kapsamında atıkların nitelikli ayrışmasını 
sağlamak amacıya mahallede 
ayrıştırılmış çöp toplama sistemine 
geçildi. 
Merkezefendi Mahallesi’nde proje 
eğitim çalışmasına katılan Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 10 
kişilik bilgilendirme ekibi, kapı kapı 
dolaşarak mahalle sakinlerine broşür ve 
hediye ürünler dağıttı. Başkan Arısoy 
ekibiyle beraber projeyi anlatarak 
vatandaşları bilgilendirdi. 
Proje kapsamında mahalledeki 
tüm çöp konteynerleri atık türlerine 
göre sınıflandırıldı. Merkezefendi 
Parkı, Sultan Murat Cami yanı ve 
Merkezefendi Meydanı’nda atık getirme 
merkezleri bulunacak. Bu merkezlere 
kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj 
atıklarının yanı sıra elektronik atıklar, 
floresan lambalar, bitkisel atık yağlar, 
atık piller ve atık ilaçlar atılabilecek. 
Ayrıca atık ilaçlar mahalledeki 
tüm eczanelere bırakılabilecek. 
Merkezefendi’deki tüm okulların atık 
toplama ekipmanları da Zeytinburnu 
Belediyesi tarafından yerleştirilecek. 

içinde başka bir konteyner var. Bütün 
evlere girerek insanlarımızın çöpleri 
kaynağında ayrıştırarak, ayrıştırarak 
geri dönüşüm kutularına atmalarını 
sağlayacağız. Zeytinburnu’nun 
tamamında aşamalı olarak bu işi 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk 
günlerden itibaren hemşerilerimizden 
aldığımız yoğun destek ‘Atığını 
sıfırla, doğayı koru’ kampanyasının 
Zeytinburnu’nda çok başarıya 
ulaşacağını gösteriyor. Yeni yıla bir geri 
dönüşüm mesajıyla girmek de bizim 
için çok iyi oldu” dedi.

Merkezefendİ’de atık sıfır
Zeytinburnu’nda geri dönüşüm 
konusunda yeni bir evreye geçtiklerini 
dile getiren Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, “Merkezefendi 
Mahallemizde ‘Atığını Sıfırla, doğayı 
koru’ kampanyasın başlattık. Pilot 
uygulama olarak da işe Merkezefendi 
Mahallesi’nden başladık. Bundan 
böyle mahallemizdeki çöpler 
geri dönüştürülebilenler ve geri 
dönüştürülemeyenler olarak ayrılacak. 
Mahallemizin tamamına geri 
dönüştürülebilir atıklar için konteynerler 
yerleştirildi. Ayrıca evsel atıklar 
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MUĞL A BODRUM

Bodrumda kaçak yapılaşma 
drone İle denetlenİyor

Turizmin gözbebeği, yerli ve 
yabancı turistlerin vazgeçilmez 
tatil beldesi Bodrum’da kaçak 
yapılaşma kent dokusunu tehdit 
ediyor. Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, göreve geldiğinden 
beri turizm şehri Bodrum’un daha 
fazla betonlaşmasının, kıyıların 
doldurulmasının, mimari kültürünün 
yok edilmesinin önlenmesi için 
çalışıyor. Bu kapsamda, Bodrum’da 
doğanın korunması, vahşi 
yapılaşmanın önüne geçilmesi ve 
imara aykırı yapılaşma ile mücadele 
için Belediye Başkanı Ahmet Aras 
tarafından başlatılan “Kaçak Yapılaşma 
ile Mücadele Seferberliği” çalışmaları 
kapsamında artık drone kullanılıyor. 

Halk ve belediye birlikte

Çevre Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi 
ekipleri tarafından 1100 adet 
kaçak binanın tespit edildiği süreç 
içerisinde yasal süreci tamamlanan 
yapılardan 246 tanesinde yıkım 
işlemi tamamlandı. Bu yıkımların bir 

bölümü Belediye ekipleri tarafından 
gerçekleştirilirken bir bölümü de 
Belediye ekipleri gözetiminde mal 
sahipleri tarafından yapıldı. Bodrum 
Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yapılan planlama 
kapsamında 2020 Mayıs ayına kadar 
yasal süreci tamamlanan  21 yapının 
daha yıkım işleminin gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, 
kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu 
ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre 
suçlarının belirlenmesi, Belediyeye 
gelen ihbarların değerlendirilmesi 
konularında aktif şekilde görev alan 
Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı 
insansız hava aracı  IHA-0, IHA-1 
pilot sertifikalı personel Yarımada 
genelinde çalışmalar yapıyor. 

Uygun hava şartlarında belirlenen 
bir bölgede uçuş yapan ekip 
ruhsatlı inşaat bölgelerinde projeye 
aykırılıkların olup olmadığı, kaçak 
inşaatları, belediye mülklerinin 

Bodrum’da doğanın 
korunması, vahşi 
yapılaşmanın önüne 
geçilmesi ve imara aykırı 
yapılaşma ile mücadele için 
Belediye Başkanı Ahmet 
Aras tarafından başlatılan 
“Kaçak Yapılaşma ile 
Mücadele Seferberliği” 
çalışmaları kapsamında artık 
drone kullanılıyor. 

durumunu ve izinsiz herhangi bir 
çalışma yapılıp yapılmadığını tespit 
ediyor. Uçuş yapılan bölgede bir 
olumsuzluk tespit eden ekip daha 
sonra yerinde gerekli kontrolleri 
yaparak etkin bir denetim sağlıyor. 

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, 
kullanılan drone’a yüklenen program 
sayesinde uçuş yapılan bölgede 
Bodrum Belediyesi tarafından 
yapılacak projelerde kullanılacak harita 
altlıkları oluşturuluyor. Aynı zamanda 
yapılan bu haritalama ve ölçüm 
işlemleri konusunda birçok kuruma 
teknik destek sağlanıyor. 
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ORDU

Ordu’da özellikle okulların bulunduğu 
sokaklarda vatandaşların trafik 
kurallarına dikkat etmesine yönelik 
çalışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığınca 
başlayan “Öncelik Hayatın, Öncelik 
Yayanın” projesi ordu sokaklarında 
hayata geçti. Proje kapsamında 
yürütülen yaya öncelikli trafik 
çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından okulların bulunduğu 
sokaklarda uygulanmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 
Dairesi Başkanlığı tarafından ulaşımın 
daha güvenli olmasını sağlamak 
için okulların bulunduğu sokaklarda 
yaya geçidi çizgi çalışmaları yapılıyor. 
Gerçekleştirilen bu çalışmayla hem 
yaya öncelikli trafiğin daha etkin bir 
hale gelmesi hem de trafiğinin daha da 
rahatlaması hedefleniyor.
Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın 
Projesi kapsamında Eskipazar İlkokulu, 

Ordu sOkaklarında 
öncelİk hayatın

Eskipazar Ortaokulu, Eskipazar 
İmamhatip Ortaokulu, Altınordu 
Karacaömer İlkokulu, Gökömer İlkokulu, 
Mehmet Akif İnan İlkokulu, Saraycık 
İlkokulu, Saraycık Ortaokulu, Altınordu 
Eskipazar Mahallesi Aydınlık Sokak 
ve Altınordu Eskipazar Mahallesi 
Tömcüoğlu Sokak’ta yaya geçidi çizgi 
çalışmaları yapıldı. Ekiplerin ayrıca, 
ihtiyaç duyulan okul ve sokaklarda 
yaya geçidi çizgi çalışmalarına devam 
edileceği de bildirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik 

Yayanın” projesi Ordu 

sokaklarında hayata 

geçti. Yaya öncelikli trafik 

çalışmaları okulların 

bulunduğu sokaklarda 

uygulanmaya devam ediyor..



19KASIM-ARALIK 2019

UŞAK

Uşak Belediyesi şehrin 
belirli noktalarına ‘Bayat 
Ekmek Toplama Kutusu’ 
yerleştirdi. Hem ekmek 
israfına dikkat çekerek 
farkındalık oluşturmak hem 
de sokak hayvanlarının 
yiyecek ihtiyacını gidermek 
amaçlanıyor.

Uşak Belediyesi kışın zor hava 
şartlarında yaşam mücadelesi 
veren sokak hayvanları için yeni bir 
kampanya başlattı. Şehrin belirli 
noktalarına ‘Bayat Ekmek Toplama 
Kutusu’ yerleştiren Uşak Belediyesi 
Hem ekmek israfına dikkat çekerek 
farkındalık oluşturmak hem de sokak 
hayvanlarının yiyecek ihtiyacını 
gidermek istiyor. Vatandaşlar 
tarafından da destek gören proje 
kapsamında 36 adet ‘Bayat Ekmek 
Toplama Kutusu’ ilk olarak Durak ve 
Kemalöz mahallelerine yerleştirdi.

‘Bayat Ekmek Toplama Kutularına’ 

bulundu: “Bizim insanımız duyarlı 
bir yapıya sahiptir. Ve buradan 
mahalle sakinlerimize seslenmek 
istiyorum. Sofralarınızda artan 
ekmeklerinizi çöpe değil Durak 
Mahallesi Muhtarlığı yanındaki 
Bayat Ekmek Toplama Kutusuna 
bırakabilirsiniz” dedi.  Projenin çok 
kıymetli ve sağduyulu bir olduğunu 
dile getiren Eczacı Ayten Erçetin, 
“Bayat ekmekler hep ziyan oluyordu. 
Evde nasıl değerlendirsek diye 
düşünüyorduk. Ekmeklerimiz, bu 
proje ile sokak hayvanlarımıza 
ulaşacak, onların karnını doyuracak” 
dedi. 

Kemalöz Mahallesi sakini Nursel Selvi 
ise, Uşak Belediyesi’nin başlatmış 
olduğu bu proje ile sokak hayvanları 
ve bayat ekmeklerin israf edilmemesi 
konusunda önemli bir farkındalık 
oluşturduğuna dikkat çekti. 

Uşak’ta hayvanlar 
aç kalmayacak

vatandaşlar tarafından atılacak bayat 
ekmekler, Uşak Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğünce toplanarak 
Uşak Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakım Evi’nde bulunan hayvanlara 
ulaştıracak. Kutulara atılan ekmekleri 
aynı zamanda evinde hayvan 
besleyen vatandaşlar da alabilecek. 

Vatandaştan tam destek

Durak Mahallesi Muhtarı Ayşe 
Kocabıyık mahalle sakinlerine çağrıda 
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“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir 
Eşleştirme” (TWIN) Projesi ile Türkiye’de 
ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerdeki 
yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler 
kurulması amaçlanıyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA 
BİRLİĞİ ARASINDA 
ŞEHİRLER EŞLEŞİYOR
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TÜRKİYE VE AVRUPA 
BİRLİĞİ ARASINDA 
ŞEHİRLER EŞLEŞİYOR

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) 
kapsamında finanse edilen “Türkiye ve 
Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme” 
(TWIN) Projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Başkanlığı koordinasyonunda 
Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel 
Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
uygulanıyor. Proje ile Türkiye’de ve 
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerdeki yerel 
yönetimler arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler 
kurulması amaçlanıyor.

Bu amaca ulaşılabilmesi için proje 
kapsamında şehir eşleştirme yöntemini 
esas alan çeşitli faaliyetler tasarlanmış 
bulunuyor. Bunların bir kısmı, şehir 
eşleştirme alanında uygulamalı 
deneyimler elde edilebilmesi ve 
sürdürülebilir iş birliği ağları oluşturulması 
hedefleriyle bir Hibe Programı 
yürütülmesine odaklanıyor. Faaliyetlerin 
bir başka kısmı, yurt içinde ve yurt 

dışında düzenlenen eğitim, çalıştay, 
çalışma ziyareti ve staj programı gibi 
bir dizi etkinlik yoluyla bir yandan da 
bilgi ve deneyim paylaşımı üzerinde 
yoğunlaşıyor. Ayrıca, bu faaliyetleri 
desteklemek amacıyla birtakım inceleme 
ve değerlendirmenin yanında, şehir 
eşleştirme ve AB müktesebatı konularını 
ele alan tanıtım ve eğitim çalışması 
yapılıyor.

Nisan 2018 içerisinde başlayan ve 24 
aylık uygulama döneminin sonlarına 
yaklaşan proje, Türkiye’deki geleneksel 
“kardeş şehir” yaklaşımında karşılaşılan 
darboğazların aşılmasını, tematik ve 
sürdürülebilir şehir eşleştirmelerinin 
oluşturulmasını ve bu sürecin AB’ye 
katılım süreci ile ilişkilendirilmesini 
sağlayarak, yeni bir yaklaşım ve güçlü 
dayanaklar getirmiş bulunuyor. Bu itibarla, 
proje kapsamındaki faaliyetlere ve elde 
edilen kazanımlara daha yakından bir 
bakış önem arz ediyor.
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Hibe Projesi

“Çevre Koruma İçin Kentler Arası İşbirliği”

“Kadın Gücüyle Dirençli Kentler”

“Sürdürülebilir Turizm İçin Katılımcı Yaklaşım”

“Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar”

“Akıllı Kentlerin Geleceği İçin Ortaklık”

“Akıllı Şehirler İçin Yol Haritası”

“Geri Dönüşümde En İyi Uygulamalar”

“Çevreci Kış Turizmi İçin İşbirliği”

“Göç Alanında Deneyim Paylaşımı Ve Kapasite Geliştirme”

“Geri Dönüşüm Ekonomisi İçin Yeşil Okullar”

“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata”

“Göç Yönetimi İçin Yerel İdarelerin Güçlendirilmesi”

“Demokratik Katılım Köprüleri”

“Sanatla Birleşen Kültürler”

“Gençler İçin Daha Fazla İstihdam”

“İş Birliğinin Güçlendirilmesi İçin Kültür Ve Yaratıcılık”

“Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin El Ele”

“Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı”

“Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar”

“Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite”

“Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim”

“Yerel ve Bölgesel İdareler İçin Bilgi Paylaşımı”

“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık”

Eşleşen Kentler (illere göre sıralı)

Suluova (Amasya) – Daugavpils (Letonya)

Çankaya (Ankara) – Frankfurt (Almanya)

Kuşadası (Aydın) – Sinaia (Romanya)

Nilüfer (Bursa) – Chios (Yunanistan)

Çanakkale – Tarragona (İspanya)

Çorum – Szarvas (Macaristan)

Silvan (Diyarbakır) – Krško (Slovenya)

Erzurum – Bansko (Bulgaristan)

Gaziantep – Sopot (Polonya)

Espiye (Giresun) – Gondomar (Portekiz)

Bayrampaşa (İstanbul) – Kaunas (Litvanya)

İzmir – Ripalimosani (İtalya)

Konak (İzmir) – Bükreş (Romanya)

Lüleburgaz (Kırklareli) – Ršzekne (Letonya)

Ereğli (Konya) – Teruel (İspanya)

Kütahya – Pécs (Macaristan)

Tavşanlı (Kütahya) – Maritsa (Bulgaristan)

Mersin – Leszno (Polonya)

Akdeniz (Mersin) – Delta (Yunanistan)

Erdemli (Mersin) – Parga (Yunanistan)

Nevşehir – Neuss (Almanya)

Osmaniye – Sofya (Bulgaristan)

Samsun – Porto (Portekiz)

Şehir Eşleştirme (TWIN) Hibe Programı kapsamında, 
Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden yerel yönetimleri 
ve yerel paydaşları öncelikli temalar çevresinde 
buluşturan 23 hibe projesine 2.6 milyon avro 
tutarında hibe desteği veriliyor.

Çanakkale’den Erzurum’a, Samsun’dan Mersin’e 
geniş bir coğrafyaya uzanan hibe projelerinin 

ortakları, 12 AB üyesi ülkeden (Almanya, Bulgaristan, 
İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan) 
farklı yerel yönetimlerden oluşuyor. Hibe projelerinin 
kısa adları, içeriklerinin zenginliğini ve yürütülen 
çalışmaların geniş kapsamını ortaya koyması 
bakımından anlam kazanıyor: 

23 projeye hibe desteği sağlanıyor…
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Turizmden istihdama, iklim 
değişikliğiyle mücadeleden 
genç ve kadın çalışmalarına, 
eğitimden internet tabanlı 
uygulamaların geliştirilmesine, 
geri dönüşüme, spora, kültüre 
ve sanata uzanan oldukça 
geniş bir yelpazede buluşan 
yerel yönetimler, yalnızca 
proje hedeflerine ulaşmakla 
kalmıyor, zamanla pekişen 
kalıcı iş birliklerine de imza 
atıyor. Beklentilerin ötesine 
geçen kazanımları, satırlara 
sığdırmak mümkün değil… 
AB ve Türk bayrakları altında 
oluşan sinerji tüm tarafları 
kendine çekiyor. Bir yanda 
Osmaniye Valiliği, eşleştiği 
Sofya Belediyesi ile “Kardeş 
Şehir Protokolü” imzalarken, 
diğer yanda üniversiteler, 
ticaret ve sanayi odaları da bu 
akıma kapılıyor; ek protokoller 
imzalanıyor; bilgi paylaşımı 
amacıyla başlayan proje, ticari 
iş birliklerinden yükseköğrenim 
alanındaki ortak çalışmalara 
uzanıyor. Osmaniye ve 
Bulgaristan arasında öğrenci 

değişim süreçleri başladı bile… 
Diğer projelerde de durum 
farklı değil. Örneğin Çorum 
Belediyesi, Macaristan’dan 
Szarvas ve Litvanya’dan 
Telsiai Belediyeleri ile kurduğu 
bağları, kardeş kent protokolleri 
ve üniversitelerin de sürece 
katılımıyla taçlandırırken, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
Portekiz’deki sekiz belediyeyi 
bünyesinde buluşturan LIPOR 
kurumu ile sürdürülebilir iş 
birliği mutabakatı imzalıyor. 
Tavşanlı Kaymakamlığının 
Bulgaristan’dan Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediyesi ile 
yerel ilişkilerini güçlendirmek 
amacıyla eşleştiği projeye, 
ticaret ve sanayi odaları da dâhil 
olarak, ticari ilişkilerini kardeş 
oda anlaşmaları ile tescilliyor. 
Liste, Kuşadası Belediyesinden, 
Suluova Kaymakamlığına uzayıp 
gidiyor... Bu güzel gelişmelerin 
artarak devam edeceğine 
kuşku yok.

TWIN Projesi 
Brüksel’de…
Brüksel’de Avrupa Bölgeler 
Komitesi (CoR) tarafından 7-10 
Ekim 2019’da düzenlenen “17. 
Avrupa Bölgeler ve Şehirler 
Haftası”, TWIN Projesinin ve 
Hibe Programının tanıtımı 
açısından çok önemli bir 
fırsat sundu. Bu etkinlikte yer 
almak amacıyla TWIN Projesi 
adına yapılan başvuru, AB 
üyesi ülkeler dışında seçilen 
tek etkinlik olarak, Bölgeler 

İhtiyaçlarınızı 
gözden geçirin

Amacınızı 
özenle belirleyin

Uygun ortak 
bulun

Uygulama 
planınızı 

hazırlayın

Sürdürülebilirliğe 
önem verin

İletişime 
önem verin

Ders 
çıkarın Yaygınlaştırın

Yerel 
paydaşları da 
sürece katın

1 İlk adım olarak, 
ihtiyaçlarınızı gözden geçirin. 
Güçlü olduğunuz veya 
geliştirmek istediğiniz alanlar 
içerisinde, şehir eşleştirme 
için hangi konuların sizin için 
öncelik taşıdığını iyi tespit 
edin.

2 Ortaklığınızı hangi 
amaçla kurmak istediğinizi 
iyi düşünün. Amacınızı 
özenle belirlemeniz, 
ortaklığınızın karşılıklı 
fayda üretebilen temellere 
oturtulmasını sağlayarak, 
başarılı bir eşleşmenin 
yolunu açacaktır..

6 Uygulamanın her 
aşamasını planlamayı ve 
sorumluluk üstlenecek kişileri 
belirlemeyi unutmayın. Bu 
şekilde, sorumluluklarınızı en 
iyi şekilde ve zamanında 
yerine getirmeniz 
kolaylaşacaktır.

3 Başarı şansı yüksek 
bir şehir eşleştirmenin 
yolu, uygun ortağın 
bulunmasından geçer. 
Hangi amaçla ortak 
arayışına girdiğiniz ve 
nasıl bir ortak aradığınız 
soruları, sizi aradığınız 
uygun ortağa 
yönlendirecektir.

4 Ortaklık sözleşmesinde 
ortaklığın amacını, işbirliği 
yapılacak alanları, hangi ortak 
faaliyetlerin yürütüleceğini ve 
bu faaliyetlerin süresini 
belirtmeniz, başarılı bir 
ortaklığın ilk temelini atmanıza 
yardımcı olacaktır.

12 Ortaklığınızın
daha kalıcı ve 
sürdürülebilir bir yapı 
olması amacıyla, başarılı 
bir şehir eşleştirme için 
atılması gereken adımların 
her birine gereken önemi 
mutlaka verin.

5 Amaçladığınız hedefe ulaşmak için 
mutlaka bir bütçe tahsis edin. Sürecin 
kesintiye uğramaması için, tahsis edeceğiniz 
bütçenin gerçekçi ve yeterli olmasına özen 
gösterin.

10 Ortaklığınızdan elde ettiğiniz yerel ve 
uluslararası kazanımları farklı iletişim kanalları 
aracılığıyla paylaşırsanız, başardıklarınızı 
anlatmakla kalmayıp daha fazla sayıda yerel 
yönetime de ilham kaynağı olursunuz.

11 Öncelik verdiğiniz konularda sürdürmek istediğiniz 
ortaklıkları destekleyecek mali kaynaklara ulaşmanızın başlıca 
yöntemi, iyi hazırlanmış projelerdir. İşbirliğinizden elde ettiğiniz 
deneyimle, yeni projeler geliştirin.

9 Süreci değerlendirmek, 
faaliyetlerinizi gözden geçirmenizi ve 
sonraki adımlar için gerekli önlemleri 
almanızı sağlar. Uygulamalarınızdan 
gerekli dersleri çıkarmanız, başarıyı 
yakalamanızı kolaylaştıracaktır.

7 Ortağınız ile 
iletişiminizde etkinlik ve 
süreklilik sağlamanız, 
başarının anahtarlarından 
biridir. İletişim kanallarını 
belirlerken, her aşamada 
kamuoyunu haberdar 
etmenizi sağlayacak 
yöntemlere başvurmayı 
unutmayın.

8 Başarılı bir şehir 
eşleştirmenin temel 
taşlarından biri, katılımdır. 
Yerel paydaşları sürece 
dahil etmeniz, 
ortaklığınızın örnek ve 
yaygınlaştırılabilir bir 
uygulamaya 
dönüşmesinin de önünü 
açacaktır.

Bu proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet
tarafında a kted r.

Bütçe tahsis 
edin

Ortaklık 
sözleşmesine 
özen gösterin

Yeni 
projeler 
geliştirin

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Yayının içeriğinden yalnız WYG Konsorsiyumu sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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Komitesi tarafından kabul 
edildi. Böylelikle, bu etkinliğin 
önemli bir parçası olan sergi 
alanı içerisinde projeye uygun 
bir alan tahsis edildi.

70’ten fazla ülkeden 9.000’i 
aşkın katılımcıyı buluşturan 
etkinlik boyunca açık tutulan 
sergi alanı içerisinde projeye 
tahsis edilen TWIN standında, 
projeyi ve Hibe Programını 
tanıtan çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, açılış 
bölümünde CNN Türk 
televizyonunda canlı olarak 
yayımlanan röportajlar 

gerçekleştirildi, etkinlik 
boyunca standa gelen yüzlerce 
ziyaretçiye projeyi ve Hibe 
Programını tanıtan sunumlar 
ve video film gösterimi yapıldı, 
şehir eşleştirme konusunda 
önde gelen kurumların ve yerel 
yönetim ağlarının temsilcileri 
ile temaslarda bulunularak, 
iletişim köprüleri kuruldu. 

Kapasite geliştirme…
Hibe Programı ile birlikte 
TWIN Projesinin diğer odağını 
Türkiye’de şehir eşleştirmeden 
sorumlu başlıca kamu kurum 
ve kuruluşlarının kapasitelerinin 
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geliştirilmesi, AB’deki ilgili 
kuruluşlar ile ilişki ağlarının 
güçlendirilmesi, AB’ye katılım 
süreci konusunda yerel 
yönetimlerin farkındalığının 
artırılması ve ülkemizdeki 
şehir eşleştirme girişimlerinin 
daha da güçlendirilmesi 
ve sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması amacıyla destek 
sağlanması gibi konular 
oluşturuyor.

Şehir eşleştirme ve AB 
müktesebatı alanlarında 
düzenlenen kapasite 
geliştirme eğitimleri ve 
çalıştaylar önemli bir boşluğu 
doldurmakla kalmayarak, 

gelecekte de benzer konularda 
düzenlenecek kapasite 
geliştirme faaliyetlerinin yapı 
taşlarını oluşturmuş bulunuyor.

Şehir eşleştirme alanında, 
bugüne kadar yaklaşık 200 
yerel yönetim ve paydaş 
temsilcisinin katıldığı 4 
eğitim gerçekleştirildi. Şehir 
eşleştirmenin kurumsal 
ve yasal çerçevesi, AB’ye 
katılım süreci açısından şehir 
eşleştirmenin önemi, kapasite 
geliştirme, paydaşların 
sürece dahil edilmesi ve 
şehir eşleştirme için fon 
kaynakları gibi konuların ele 
alındığı, sürdürülebilir şehir 

eşleştirmeleri için atılması 
gereken başlıca adımların 
tartışıldığı bu eğitimlerin her 
biri 4 gün sürecek şekilde 
düzenlendi. Aynı şekilde, 
AB müktesebatı alanında da 
4’er gün süren eğitimlerde 
AB müktesebatı hakkında 
kapsamlı bilgiler verildi, 
müktesebat fasıllarının 
yerelde uygulanmasının 
önemi ve ne anlama geldiği 
tartışıldı, bu konudaki kapasite 
geliştirme ve farkındalığın 
artırılması ihtiyaçları ele alındı. 
Uluslararası bir uzmanın 
katkılarıyla, önceki aday 
ülkelerin deneyimleri paylaşıldı. 
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Bu çerçeve, AB mali yardımları 
ve yerel yönetimlere yönelik 
fon kaynakları konusunda 
verilen kapsamlı bilgilerle 
tamamlandı. (Bu eğitim 
başlıkları ile ilgili sunumlara, 
proje web sitesinden 
ulaşılabilmektedir.) 

Kapasite geliştirme çalışmaları 
kapsamında ayrıca, Ankara 
ve Çanakkale’de iki tematik 
çalıştay düzenlendi. 
Çanakkale çalıştayının “Akıllı 
ve Sürdürülebilir Kentler” 
konulu Uluslararası Zirve ile 
ortaklaşa düzenlenmiş olması, 
projenin görünürlüğünün ve 
tanınırlığının artmasına önemli 
katkılarda bulundu.

Yerel yönetimlerden ve proje 
paydaşlarından 120’den fazla 
kişi katılımıyla gerçekleştirilen 
çalıştaylarda ağırlıklı olarak, 
“Bugünden geleceğe 
şehir eşleştirme”, “Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecinde 
şehir eşleştirme”, “Şehir 
eşleştirme ve kent diplomasisi”, 
“Sürdürülebilir şehir eşleştirme” 
ve “Akıllı şehirlere yönelik 
şehir eşleştirme” başlıkları 
ele alınarak, derinlemesine 
tartışıldı. Çalıştayların çıktıları 
niteliğindeki verimli tartışmalar 
ve katkılar, kapsamlı bir rapor 
olarak derlendi ve proje web 
sitesinde yayımlanmaya 
başlandı.

Şehir Eşleştirme 
Zirvesi
Şehir Eşleştirme Zirvesi, 5 
Aralık 2019’da Ankara’da 
gerçekleştirildi. Zirveye; proje 
paydaşlarından, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarından, 
üniversitelerden, sivil toplum 
kuruluşlarından ve yerel 
yönetimlerden yaklaşık 300 
kişi katıldı. AB ülkelerinden 
gelen ilgili kurumların ve hibe 
projelerinin paydaşı olan yerel 
yönetimlerin temsilcileri de 
Zirveye ayrı bir zenginlik kattı.

Zirve, Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Büyükelçi 

Faruk Kaymakcı, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkan Yardımcısı 
Eleftheria Pertzinidou ve 
TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Birol Ekici tarafından yapılan 
açılış konuşmaları ile başladı. 
Ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı 
tarafından “Kentleşme, Kardeş 
Şehirler ve Kent Diplomasisi” 
başlıklı bir konuşma yaptı. İlber 
Ortaylı’nın, şehir eşleştirmenin 
çerçevesini ve tarih boyunca 

Türkiye’deki ve Avrupa Birliği’ndeki 
yerel yönetimler arasındaki eşleşmeyi 

kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan İnternet 
Tabanlı Şehir Eşleştirme Aracı, Avrupa’daki 

ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin 
kullanımına sunuldu.
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kentleri nasıl yakınlaştırdığını, 
aralarında tarihsel köprüler 
oluşmuş olan kentlerden 
örneklerle süsleyerek ele aldığı 
konuşması büyük bir ilgiyle 
izlendi.

Daha sonra AB Başkanlığı Mali 
İşbirliği ve Proje Uygulama 
Genel Müdür V. Bülent 
Özcan’ın moderatörlüğünde 
“Şehirlerin Geleceği: Zorluklar 
ve Fırsatlar” başlıklı panel 
düzenlendi.

Öğleden sonraki bölümde ilk 
olarak Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Dr. 
M. Cemil Arslan tarafından 
“Sürdürülebilir Kentlere Doğru” 
başlıklı bir konuşma yapıldı. 
Ardından, TBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Kayhan Özüm’ün 
moderatörlüğünde “Şehirlerin 
Geleceği: Sürdürülebilir 
Şehirler için Uluslararası 
İşbirliği” konulu ikinci bir panel 
düzenlendi.

AB Başkanlığı Proje 
Uygulama Daire Başkanı A. 
Hakan Atik tarafından yapılan 
kapanış konuşması ve hibe 
projelerinin temsilcilerine 
plaket takdimi ile sona 
eren Zirve, yarattığı etkiyle, 
gelecek yıllarda düzenlenecek 
benzer etkinlikler için başarılı 
bir örnek olarak hafızalara 
kazındı.

Yerel yönetimlere 
sunulan şehir 
eşleştirme araçları…
Proje kapsamındaki çok yönlü 
faaliyetlerin destekleyicisi 
ve tamamlayıcısı olarak, 
yalnızca Türkiye’deki değil, 
başta AB üyesi devletler 
olmak üzere başka ülkelerdeki 
yerel yönetimlerin de 
yararlanabileceği çeşitli 
şehir eşleştirme araçları da 
hazırlandı.

İnternet Tabanlı Şehir 
Eşleştirme Aracı
Türkiye’deki ve Avrupa 
Birliği’ndeki yerel yönetimler 
arasındaki eşleşmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla 
hazırlanan İnternet Tabanlı 
Şehir Eşleştirme Aracı, 
Avrupa’daki ve ülkemizdeki 
yerel yönetimlerin kullanımına 
sunulmuş bulunuyor.

İnternet tabanlı Şehir 
Eşleştirme Aracı; yerel 
yönetimin türü, nüfusu ve 
coğrafi konumu, tarihi/doğal/
coğrafi özellikleri, eşleştirme 
alanları ve amacı, önceki ve 
mevcut eşleştirme (kardeş 
şehir) programları, şehir 
hakkında genel bilgiler vb. 
dâhil olmak üzere, geniş bir 
yelpazede veri sunmak üzere 
tasarlandı.

Şehir Eşleştirme Aracı, 
Türkiye’deki şehir eşleştirme 
girişimlerinin uygulanmasından 

Proje kapsamındaki 
çok yönlü 
faaliyetlerin 
destekleyicisi ve 
tamamlayıcısı 
olarak, yalnızca 
Türkiye’deki değil,  
başka ülkelerdeki 
yerel yönetimlerin 
de yararlanabileceği 
çeşitli şehir 
eşleştirme araçları 
da hazırlandı.
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doğrudan sorumlu olan 
kurumlar ve Avrupa Birliği’nde 
şehir eşleştirmeyi teşvik eden 
başlıca şemsiye kurumlar 
hakkında bilgiler de içeriyor.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 
internet sitesi altyapısına 
uyumlu bir şekilde geliştirilen 
Şehir Eşleştirme Aracının 
yerel yönetimlere duyurulması 
amacıyla Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Vilayetler Birliği 
tarafından Ağustos 2019 
içerisinde tüm yerel 
yönetimlere yazılar gönderildi. 
Bugüne kadar Şehir Eşleştirme 
Aracına bilgi girişi yapmış 
olan yerel yönetimlerin sayısı, 

bir kısmı AB ülkelerinden 
olmak üzere, 350’ye ulaşmış 
bulunuyor.

Bilgi girişi yapmak veya 
incelemek için Şehir 
Eşleştirme Aracına proje web 
sitesinden (www.yereldeab.
org.tr/twin) ulaşılabilir.

Proje kapsamında ayrıca, 
şehir eşleştirme girişimlerini 
başlatacak veya gözden 
geçirecek yerel yönetimlere 
ve bu süreçte yer alan yerel 
paydaşlara destek olmak 
ve gerekli yönlendirmeyi 
sağlamak amacıyla “Başarılı 
bir şehir eşleştirme için 
atılması gereken 12 önemli 

Bilgi girişi yapmak 
veya incelemek için 

Şehir Eşleştirme 
Aracına proje web 
sitesinden (www.
yereldeab.org.tr/
twin) ulaşılabilir
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adım” başlıklı bir yaprak broşür 
hazırlandı.

Poster olarak da kullanılabilen 
bu broşürde, ihtiyaçların gözden 
geçirilmesinden başlayıp 
sürdürülebilirlik konusuna 
uzanan adımlar konusunda özet 
bilgiler veriliyor.

Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanan bu yaprak broşürün 
elektronik kopyaları proje web 
sitesi üzerinden kullanıma 
sunulmuş bulunuyor. (www.
yereldeab.org.tr/Portals/8/
yayinlar/)

Türkiye’de Şehir 
Eşleştirme Kitapçığı
Şehir eşleştirme alanında bir 
kitapçık hazırlanması, projenin 
tanıtım ve bilinçlendirme 
faaliyetleri kapsamında 
öngörülmüş çalışmalar 
arasında yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan 
kitapçıkta ilk olarak şehir 
eşleştirme konusu ele 
alınarak şehir eşleştirmenin 
ne olduğu, ne amaçla 
yapıldığı, hangi alanlara 
odaklandığı ve şehir eşleştirme 
kapsamında yaygın olarak 
ne tür faaliyetler yürütüldüğü 
sorularına yanıt olabilecek 
temel bilgiler aktarılıyor. 
Daha sonra, şehir eşleştirme 
alanında ülkemizdeki başlıca 
kurumlar arasında olan 
Türkiye Belediyeler Birliğinin 
(TBB) çalışmaları ve örnek 
uygulamalar özetleniyor. 
Bir sonraki bölümde, ilgili 
çalışmaları uluslararası 
düzeyde destekleyen Avrupa 

Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (CEMR) hakkında 
bilgiler veriliyor. Ardından, 
şehir eşleştirme alanında 
Türkiye’deki yasal çerçeve 
açıklanıyor ve son olarak da 
şehir eşleştirmede başarı 
ölçütlerine değiniliyor.

Çeşitli kaynaklardan bilgiler 
derlenerek hazırlanan bu 
kitapçığın, Türkiye’deki şehir 
eşleştirme çalışmalarına yol 
gösterici olması ve özellikle 
TBB’nin bu alandaki görev ve 
yetkileri hakkındaki bilincin 
artmasına katkı sağlaması 
bekleniyor. Böylece, 
geliştirilecek anlamlı ve etkili 
şehir eşleştirme faaliyetleri 
yoluyla ortaya çıkacak ve 
paylaşılacak bilgilerin ve 
deneyimlerin, şehirlerin her 
alanda daha ileriye gitmesi 

ve yerel düzeydeki hizmet 
sunumunun daha nitelikli, 
daha etkin ve daha verimli hale 
gelmesi için önemli katkılar 
sunması hedefleniyor.

Eylül 2019 içerisinde (Türkçe 
ve İngilizce olarak) basılan ve 
dağıtımı yapılan kitapçığın 
elektronik (pdf) kopyaları proje 
web sitesi üzerinden kullanıma 
sunulmuş bulunuyor. (www.
yereldeab.org.tr/Portals/8/
yayinlar/)

Sürdürülebilirliğe 
doğru…
Proje faaliyetlerinin önemli bir 
bölümü, gerçekleştirildikten 
sonra geride bırakılan 
etkinlikler olmaktan 
çok, proje çıktılarının 
sürdürülebilirliğine ve projenin 

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu 
yaprak broşürün elektronik kopyaları proje 

web sitesi üzerinden kullanıma sunuldu. 
(www.yereldeab.org.tr/Portals/8/yayinlar/)
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tamamlanmasından sonraki 
çalışmalara katkı sağlayacak 
şekilde tasarlanmış bulunuyor. 
Başlıca örnekler arasında, 
yurt dışında düzenlenen staj 
programı ile çalışma ziyaretleri 
yer alıyor. Barselona’da 
düzenlenen staj programı 
kapsamında, Avrupa Kamu 
Yönetimi Enstitüsü (EIPA) ile 
güçlü bağlantılar kurulmakla 
kalmayarak, bu işbirliğinin 
sürdürülmesine yönelik 

adımlar da atıldı. Benzer 
şekilde, Brüksel ve Hollanda’ya 
düzenlenen birinci çalışma 
ziyareti; Avrupa Belediyeler 
ve Bölgeler Konseyi (CEMR), 
Avrupa Bölgeler Komitesi 
(CoR), Avrupa Bölgeler 
Meclisi (AER), Başkanlar 
Sözleşmesi (Covenant of 
Mayors), EUROCITIES ve 
CIVITAS gibi yerel yönetimler 
ve şehir eşleştirme konularında 
önemli bir konuma sahip 

Avrupa kurumları ve ilişki 
ağlarıyla güçlü iletişim 
köprüleri kurulmasını sağladı. 
Polonya, Hırvatistan ve Çek 
Cumhuriyeti’ni kapsayan 
diğer çalışma ziyaretleri ise, 
özellikle Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Vilayetler Birliğinin 
bu ülkelerdeki muadil 
yerel yönetim birlikleri ile 
uzun dönemli iş birlikleri 
oluşturmasını sağlayacak 
şekilde tasarlandı.

Projenin sürdürülebilirliğine 
yönelik bir başka önemli ve 
ses getirecek geniş çaplı 
etkinlik ise Uluslararası 
Şehir Eşleştirme (Kapanış) 
Konferansı...

Uluslararası Şehir 
Eşleştirme Konferansı
Uluslararası Şehir Eşleştirme 
Konferansı 2-3 Nisan 2020’de 
İstanbul’da düzenlenecek. Bir 
“kapanış” toplantısı niteliğini 
taşıyan bu Konferans, projenin 
devamı olarak yürütülecek 
daha geniş kapsamlı şehir 
eşleştirme çalışmaları ve yeni 
hibe destekleri açısından 
da, aynı zamanda bir “açılış” 
etkinliği işlevi görecek.

Konferansın duyurulması, 
içeriği ve organizasyonu 
ile ilgili bilgi paylaşımında 
bulunulması, başvuruların ve 
kayıtların yapılması gibi hazırlık 
çalışmalarına, bu amaçla 
alınan özel alan adı (www.
twinningconference.com) 
üzerinden devam ediliyor.

Benzer şekilde, proje 
kapsamında yürütülen çeşitli 

Konferansın duyurulması, içeriği ve 
organizasyonu ile ilgili bilgi paylaşımında 
bulunulması, başvuruların ve kayıtların 
yapılması gibi hazırlık çalışmalarına, 
bu amaçla alınan özel alan adı (www.
twinningconference.com) üzerinden devam 
ediliyor.
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analizler ve tamamlayıcı 
çalışmalar, proje çıktılarının 
sürdürülebilirliği açısından da 
çok önemli bir işlev görmek 
üzere tasarlandı.

AB Müktesebatının Etkisi ve 
Yerel Düzeyde Uygulanmasına 
ilişkin Analiz, öncelikli 3 
müktesebat alanı olarak 
belirlenen “Ulaştırma” (Fasıl 
14), “Enerji” (Fasıl 15) ve 
“Çevre” (Fasıl 27) konularına 
odaklanıyor. Analiz, ilgili AB 
müktesebatının Türkiye’deki 
yerel yönetimlere ilişkin 
mevzuat ile ne ölçüde uyumlu 
olduğunun ve yerel düzeydeki 
uygulanma durumunun 
değerlendirilmesini 
kolaylaştıracak bir çerçeve 
sunuyor.

Bu analiz kapsamındaki 
bulguların ve önerilerin 
projenin tamamlanmasından 
sonraki dönemde ilgili 
kurumlarca izlenmesinin 
ve analizin, başka öncelikli 
fasılları da içerecek şekilde 
genişletilmesinin, AB 
müktesebatının yerelde daha 
etkin bir şekilde uygulanması 
konusunda önemli adımlar 
atılmasını sağlayacağı 
öngörülüyor.

TWIN Projesi kapsamındaki 
ana faaliyetlerden biri olarak, 

Türkiye’de etkin bir şehir 
eşleştirme yöntemi için 
Yol Haritası hazırlanması 
öngörülüyor. Bu sürecin ilk 
aşamasını oluşturan mevcut 
durum analizi bölümünde şehir 
eşleştirme kavramı kapsamlı 
biçimde tanımlanıyor, AB ve 
Türkiye’de yürütülen şehir 
eşleştirme çalışmalarının 
düzenleyici ve yönlendirici 
çerçevesi, kurumsal çerçevesi 
ve mali çerçevesi ayrıntılarıyla 
açıklanıyor ve bu alanda 

karşılaşılan darboğazlar ve 
fırsatlar özetleniyor. İkinci 
aşamayı oluşturan yol 
haritası bölümünde de şehir 
eşleştirmeye ilişkin düzenleyici 
yapı, idari yapı, mali yapı, 
teknik yapı ve işleyiş yapısı ayrı 
ayrı ele alınarak, gerekli yapısal 
iyileştirmelere ilişkin öneriler 
geliştirilmiş bulunuyor.

Türkiye’nin üyesi olarak üst 
düzey katılım sağladığı ve 
böylelikle politika oluşturma 
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sürecinde etkili olduğu 
Avrupa Konseyi tarafından 
benimsenmiş olan “Yerel 
Düzeyde İyi Yönetişimin 12 
İlkesi”, yol haritası hazırlanması 
sürecinde rehber ilkeler olarak 
dikkate alınıyor. Böylelikle; i) 
şehir eşleştirme yol haritasına 
yönelik uygulamaların ve buna 
bağlı olarak geliştirilecek 
politikaların iyi yönetişim 
ilkeleri ile uyumlu ve tutarlı 
olmasına katkı sağlanması 
ve ii) yerel düzeyde iyi 
yönetişim ilkelerinin 
daha iyi anlaşılmasına, 
benimsenmesine ve 
içselleştirilmesine destek 
verilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda, Türkiye’de etkin 
bir şehir eşleştirme yöntemi 
için hazırlanan yol haritasının, 
bir “sürdürülebilirlik stratejisi” 
olarak işlev görerek, projenin 
tamamlanması sonrasında 

kuruluşlara önemli girdiler 
sağlaması bekleniyor. 

Şehir eşleştirmenin hem yerel 
karar alma ve hizmet sunum 
süreçlerinin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi hem de AB’ye 
uyum sürecinin hızlandırılması 
açılarından önemli katkılar 
yapabilme potansiyeli taşıyan 
elverişli bir araç olduğu 
anlayışını merkezine almış 
TWIN Projesi, şehir eşleştirme 
girişimlerinin daha uzun 
erimli sonuçlar doğurması ve 
AB’ye katılım sürecine daha 
somut katkılar sunabilmek 
üzere iyileştirmeler yapılması 
yönündeki önceliği ve desteği 
nedeniyle öncü bir rol oynuyor.

şehir eşleştirme girişimlerinin 
daha sağlam temellere 
oturtulması konusunda yerel 
yönetimlerimize ve ilgili 
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Hibe Programı kapsamında 
yürütülmüş olan 23 hibe 
projesi de, şehir eşleştirme 
alanındaki en güncel ve 
en kapsamlı deneyimler 
olmaları ve sergiledikleri 
başarılar nedeniyle, projenin 
tamamlanması sonrasındaki 
dönemde devam projelerinin 
ve yeni hibe programlarının 
başlatılmasını haklı kılacak 
güçlü dayanaklar oluşturuyor.

TWIN Projesinin sağladığı 
ivmeyle, Türkiye’de şehir 
eşleştirmeden sorumlu 
başlıca merkezi yönetim 
kuruluşları olan Dışişleri 
Bakanlığı AB Başkanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü, ulusal yerel 
yönetim birlikleri olarak 
Türkiye Belediyeler Birliği ile 
Vilayetler Birliği ve bu konuda 
önemli işlevleri olan bölgesel 
belediye birlikleri, genel 
olarak yerel diplomasinin, özel 
olarak da şehir eşleştirme 
çalışmalarının daha güçlü 
temellere oturtulması 
ve sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması konularındaki 
öncü ve yol gösterici rollerini 
önümüzdeki yıllarda daha da 
güçlendirilebilecektir.

Türkiye’nin üyesi 
olarak üst düzey 
katılım sağladığı 
ve böylelikle 
politika oluşturma 
sürecinde etkili 
olduğu Avrupa 
Konseyi tarafından 
benimsenmiş olan 
“Yerel Düzeyde 
İyi Yönetişimin 12 
İlkesi”, yol haritası 
hazırlanması 
sürecinde rehber 
ilkeler olarak 
dikkate alınıyor.
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KENT İÇİ UL AŞIM İZMİR

İzmirde  kent merkezinin dışındaki 
ilçelere toplu ulaşım olanakları 
artırılıyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin girişimleriyle hayata 
geçen proje kapsamında Genellikle 
minibüslerle hizmet veren motorlu 
taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir’in toplu 
ulaşım ağına dahil edildi. Hazırlık 
çalışmaları ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen projenin ilk adımı 
Seferihisar’da düzenlenen tek tip 28 
yeni aracın tanıtıldığı törenle atıldı. 
Törene Seferihisarlı vatandaşların ve 
İzmir genelindeki pek çok motorlu 
taşıyıcı kooperatifinin temsilcilerinin 
yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani 
Beko, Seferihisar Belediye Başkanı 
İsmail Yetişkin, Bayraklı Belediye 
Başkanı Serdar Sandal, Güzelbahçe 
Belediye Başkan Mustafa İnce ve 
Menderes Belediye Başkanı Mustafa 
Kayalar da katıldı. 

Törende konuşan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer 
projenin, kentin ulaşım tarihindeki 
köşe taşlarından biri olacağını 
vurguladı. Soyer, “Çevre ilçelerde 
kooperatiflerin verdiği toplu ulaşım 
hizmetine daha fazla kalite, daha 
yüksek standart ve kurumsal kimlik 

getiriyoruz. Minibüsler gidiyor yerine 
son teknolojiyle donatılmış, konforlu, 
çevreci, engelli dostu, klimalı, 
kameralı ve alçak tabanlı İZTAŞIT 
otobüsleri geliyor” dedi. 

İZTAŞIT projesi kapsamında yakın 
gelecekte İzmir’in tüm çevre 
ilçelerinde toplu ulaşım hizmetinin 
verileceğini söyleyen Soyer “Bu 
hizmet, 76 yıllık toplu ulaşım 
çınarı ESHOT’un güvencesi ve 
denetimi altında yapılacak” dedi 
ve konuşmasına şöyle devam etti: 
Bireysel taşımacılarımız, kurumsal 
kimliğe ve prestije kavuşacak. 
Vatandaşlarımız için ciddi bir 
rahatlık ve konfor sağlanacak. Daha 
fazla konforlu aracın, çok daha sık 
çalıştığını; hemşerilerimizin bekleme 
sürelerinin çok azaldığını göreceğiz. 
Ayrıca İZTAŞIT’lar, daha önce ESHOT 
otobüslerinin gidemediği, yalnızca 
minibüslerin çalıştığı mahallelere de 
hizmet verecek. Araçların ESHOT 
denetiminde olması ise kaliteli ve 
kurumsal hizmetin garantisi olacak”.

Bu hatların özel halk otobüslerinde 
olduğu gibi ihale yoluyla 
satılmayacağını dile getiren Soyer, 

İzMIR’DE HER YER BİRBİRİNE DAHA YAKIN
“Bu işi yıllardır yapan gerçek 
sahiplerinin, şoför esnafımızın işlerini 
geliştirip ekmeklerini büyüteceğiz. 
Çünkü biz halk belediyeciliği 
yapıyoruz. En temel hedeflerimizden 
biri İzmir’in her yerinde refahı artırmak 
ve bu refahı şehrin tümüne adil bir 
şekilde dağıtmak” dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail 
Yetişkin ise, kent ulaşımında milat 
olacak projenin Seferihisar’dan 
başlayacak olmasının gururunu 
yaşadıklarını söyledi. Yetişkin, 
“Projenin başarılı olması ve 
hemşerilerimizin memnuniyeti için biz 
de belediye olarak her türlü desteği 
vereceğiz” dedi.  

Törenin sonunda İZTAŞIT otobüsleri, 
kurdele kesilerek hizmete alındı. 
Başkan Soyer, protokol üyeleri ve 
vatandaşlar İZTAŞIT’ları şehir turu 
atarak tanıttı.

Seferler başladı
İzmir’in tüm çevre ilçelerinde de 
uygulanacak olan proje, 29 Aralık 
Pazar günü itibariyle Seferihisar-
İzmir arasında başladı. Tüm toplu 
ulaşım araçlarına olduğu gibi 
İZTAŞIT’lara da İzmirim Kart ile 
binilecek. Sefer saatleri ESHOT’un 
internet sitesinden ve akıllı telefonlara 
yüklenebilen ESHOT uygulamasından 
görülebilecek.

ESHOT otobüslerine “ücretsiz” 
biniş hakkı bulunan yüzde 40 ve 
üzeri engelli raporu sahipleri, ağır 
engellilerin bir refakatçisi ve 65 
yaş üzeri vatandaşlar; ESHOT’un 
Konak’taki kart merkezinden ve 
İBB Seferihisar Yerel Hizmetler 
Müdürlüğü’nden ücretsiz 
alabilecekleri fotoğraflı İzmirim Kart ile 
İZTAŞIT’lara da ücretsiz binebilecek.

Araçlar, sürücüler ve kooperatif 
yönetimi ESHOT denetimli olacak. 
ESHOT şoförlerine verilen tüm 
eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de 
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düzenli olarak verilecek. Ulaşım 
planlamalarını da ESHOT yapacak. 
İzmirim Kart ile binilecek İZTAŞIT’lara 
ayrıca takılacak ücret toplama 
cihazlarının (validatör) verilerini, 
hem araç sahipleri hem de ESHOT 
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı görecek. Araç başına 
düşen hasılat ve ücretsiz binişlerin 
toplamı aylık olarak araç sahiplerine 
ödenecek.

Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir 
hatlarında ve Seferihisar dahilinde 
toplu ulaşım hizmetini sadece 
İZTAŞIT otobüsleri verecek. Sık sefer 
saatleriyle çalışacak İZTAŞIT’ların 
gitmediği mahalle kalmayacak. 
Trafikte minibüslerin neden olabildiği 
riskler sona erecek. Mevcut ESHOT 
duraklarını İZTAŞIT’lar kullanacak.

İzmir’e yerli üretim  
15 yeni otobüs
İzmi’de kent içi ulaşım kolaylaşıyor. 
Büyükşehir Belediyesi, yerli malı 15 
yeni otobüsü toplu ulaşım ağına dahil 
etti. Yeni araçların, vatandaşlardan 
ve muhtarlardan gelen talepler 
doğrultusunda, ihtiyaç duyulan 
hatlarda görevlendirildiğini söyleyen 
Başkan Tunç Soyer, Alsancak 
Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen 
törende “Otobüs filomuzu yenilemeye 

ve yaş ortalamasını düşürmeye 
devam edeceğiz. 2020 yılında 20’si 
elektrikli 100 yeni otobüsü daha 
filomuza dahil edeceğiz” dedi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 
gereğince 2024’e kadar 400 elektrikli 
otobüs almayı hedeflediklerini de 
ifade eden Soyer şöyle konuştu: 
“Halen 20 elektrikli otobüsümüz 
hemşerilerimize hizmet veriyor. 
ESHOT Gediz Garajı’nın çatılarında 
hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi 
santralı sayesinde, bu araçlarımızın 
belediyemize şarj maliyeti sıfır. 
ESHOT, yeni alınacak elektrikli 
araçların enerji ihtiyacını karşılamak 

için iki yeni elektrik santralı projesini 
daha çok yakında hayata geçiriyor.” 
Nitelikli, teknolojik, doğaya saygılı, 
konforlu ve engelli dostu toplu 
ulaşımı bir bütün olarak planladıklarını 
vurgulayan Başkan Soyer, ayrıca  
“Tüm ulaşım unsurlarımızda bir 
yandan yeni yatırımlara imza atarken 
diğer taraftan da hepsinin birbirleriyle 
uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı 
şekilde çalışmasını hedefliyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 
alternatif toplu ulaşım olanakları 
yaratmayı, her yere kolay erişim 
sağlanmasını, vatandaşlarımızın 
yorulmamasını, zaman 
kaybetmemesini ve yaşamlarının 
kolaylaşmasını çok önemsiyoruz; 
bunun için çalışıyoruz” dedi. 

Törene Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye 
Başkanı Adil Kırgöz ve Menderes 
Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da 
katıldı.

ESHOT’un 2020 Stratejik Planı’nda yer 
alan sistem ve hizmetler, bu araçlarla 
hayata geçirilmiş oluyor. ESHOT 
Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren otobüsler, her gün 340 hatta, 
25 bin sefer ve 356 bin kilometre 
yol yapıyor. Günde 1 milyon 100 bin 
yolcu taşınıyor.

İZMİR
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MÜLTEcILERIN SORUNLARI BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER VE EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ 
TARAfINDAN MASAYA YATIRILDI

İzmir’de Mültecilerin sorunlarına 
yönelik, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile 
Ege Belediyeler Birliği tarafından 
çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda 
mültecilerin uyum, çalışma ve 
barınma gibi sorunlarını konuşmak 
ve çözüm yolları bulmak için 
düzenlenen Ege Bölgesi Uluslararası 
Koruma ve Sosyal Uyum Çalıştayı 
21-22 Aralık tarihlerinde yapıldı. 
Çalıştaya Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye 
Temsilcisi, Türkiye Göç İdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Ege 

Belediyeler Birliği’nin temsilcileri ve 
akademisyenler katıldı. 

İki gün süren çalıştayın açılışında 
Ege Belediyeler Birliği Başkanı 
unvanlıyla konuşan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
“Mültecilerin eğitim, sağlık, barınma 
gibi temel ihtiyaçları başta olmak 
üzere toplumsal yaşama uyumu 
konusunda, şüphesiz ki belediyelere 
de önemli sorumluluklar düşüyor.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege 
Belediyeler Birliği Başkanı olarak 
ifade etmek isterim ki; bu meseleye 
her şeyden evvel insan hakları 

Ege Bölgesi Uluslararası 
Koruma ve Sosyal Uyum 
Çalıştayı 21-22 Aralık 
tarihlerinde yapıldı. Çalıştaya 
Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği 
Türkiye Temsilcisi, 
Türkiye Göç İdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı Gökçe 
Ok, Ege Belediyeler 
Birliği’nin temsilcileri ve 
akademisyenler katıldı. 

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
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açısından bakıyoruz. Ve elbette 
yönettiğimiz şehirlerde; hiçbir ayrım 
gözetmeden herkese, eşit ve adil bir 
biçimde kamusal hizmet sunmaya 
çabalıyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Uluslararası Koruma 
ve Sosyal Uyum Çalıştayı’na 
Ege Bölgesi’ndeki mültecilerin 
yoğun olarak yaşadığı il ve ilçeler 
belediyelerinin üst düzey yöneticileri, 
sahada çalışan müdürlükler ve uzman 
personellerin katıldığı çalıştayın amacı, 
uluslararası koruma ve sosyal uyum 
alanında yerel yönetimlerle işbirliğini 
pekiştirmek, mevcut iyi uygulama 
örneklerini paylaşmak ve akademik 
çalışmalarla bu süreci pekiştirmek.

Amaç sosyal uyumu 
kolaylaştırmak

Göçün en yoğun yaşandığı 
kentlerden İzmir’de sosyal uyumu 
kolaylaştırmak adına büyükşehir 

belediyesi tarafından yapılan 
çalışmalara değinen Başkan Tunç 
Soyer, “Sosyal Projeler Şube 
Müdürlüğü’müze bağlı Agora Bir 
Arada Yaşam Atölyesi’nde, İzmir 
genelindeki sığınmacılara yönelik 
psikososyal açıdan destekleyici 
ve güçlendirici grup çalışmaları 
ile bir arada yaşam kültürünü 
destekleyici çalışmalar yürütülüyor. 
Mülteci alanında çalışma yürüten 
sivil toplum kurumları ile işbirliği 
içerisinde kadın sağlığı eğitimleri, 
psikodrama çalışmaları, ayrımcılık 
karşıtı eğitimler, ergenlik ve 
iletişim seminerleri organize 
ediyoruz” dedi. Soyer yapılan 
çalışmalar kapsamında mülteci 
kadın ve çocuklara yönelikte 
projeler uygulandığını belirterek, 
“Mülteci alanında çalışma yürüten 
kuruluşlar ile iş birliği içerisinde 
mülteci kadınlara yönelik kadın 

sağlığı semineri, şiddetle mücadele, 
çocuklarla iletişim ve istismardan 
korunma konularında eğitimler 
düzenliyoruz” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Türkiye Temsilci Asistanı 
Yuka Hasegawa ise “Sosyal uyum, 
topluluklar arası kaynaşma ve birlikte 
bir arada huzur içinde yaşama gibi 
kavramlar üzerinde çalışıyoruz. Ben 
çatışmaların yönlendirilmesi üzerine 
birçok ülkede bu konu üzerinde çalıştım. 

Genelde işim sorun yaşayan kişilerin 
bir araya gelmesi ve huzur içinde 
yaşaması. Ancak bunca yıl geçmesine 
rağmen bazı sorunlar olduğu da 
aşikâr. İleride çözüme kavuşturmak 
için bu çalıştayın çok büyük bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum 
ki birlikte birbirimizi destekleyecek 
şekilde çalıştığımızda var olan sorunları 
fırsatlara dönüştürebiliriz” dedi.

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
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Sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme 
için teknolojinin kentlere uygulanması 
olarak tanımlanan akıllı kentler su 
yönetimi, temiz ve yenilenebilir enerji, 
akıllı trafik kontrolü, e-devlet, şehir 
içi hareketlilik, kablosuz internet 
erişilebilirliği ve atık yönetimi ile 
ilgili çözümler içeriyor. Bu fikirden 
hareketle pek çok belediyi çalışmalar 
yapıyor. Kasım ayında Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlendi. 

İki gün süren çalıştayın açılışına 
katılan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç akıllı şehircilik 
uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. 
Başkan Büyükkılıç, ortak akılla şehri 
geleceğe taşımanın akıllı şehirciliğin 
ta kendisi olduğunu belirtti ve 
Kayseri’nin bilişimde çok daha fazla 
adından söz ettireceğini kaydetti.

Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi 
Erciyes Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansın açılışını 

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Emre Yaylagül yaptı. 
Çalıştaya katılan Erciyes Teknopark 
Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da 
dünyanın gerisinde kalmamak adına 
yapılacak çalışmalarda tüm birimlerle 
beraber olmaya ve her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç ise akıllı 
şehirciliğin her kıtaya, her bölgeye ve 
her şehre göre farklılık arz ettiğini dile 
getirerek, “Bizim için ortak akılla şehri 
geleceğe taşımak akıllı şehirciliğin ta 
kendisidir” dedi.

Kayseri’nin turizm, bilişim ve 
festivallerle de anılması gerektiğini 
ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını 
ifade eden Başkan Memduh 
Büyükkılıç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bilişimde çok güzel 
işler çıkaran bilişim şirketlerimiz, 
üniversitelerimizde ilham 
kaynağı araştırmalara imza atan 

ORTAK AKILLA ŞEHRI GELEcEĞE TAŞIMAK 

akademisyenlerimiz, Teknokent 
bünyesinde birçok yeni patent 
alarak endüstriyel ürün geliştiren 
ar-ge firmalarımız, sanayimizde 
teknolojik altyapıyı üretime yansıtan 
müteşebbislerimiz, endüstri 4.0 
farkındalığı için çalışan Ticaret ve 
Sanayi Odalarımız, ilçe belediyelerimiz 
ve Bilim Merkezimizle bu şehir 
bilişimde çok daha fazla adından söz 
ettirecektir.”

Akıllı uygulamalar

Kayseri’de özellikle seçim sürecinde 
söz verdikleri gibi akıllı şehir olma 
yolunda ciddi adımlar attıklarını 
ifade eden Başkan Büyükkılıç, 
bu uygulamalardan bazılarını 
katılımcılarla paylaştı. Pek çok 
alanda çalışma gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan Memduh 
Büyükkılıç, “Akıllı aydınlatma ve 
akıllı sulama sistemlerimiz KASKİ ve 
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Elektrik Şirketimiz tarafından park ve 
bahçelerimizde pilot uygulama olarak 
devam ettiriliyor. Bu uygulamalardan 
çok ciddi tasarruf sağladığımızı 
söyleyebilirim. Ulaşımda da pek 
çok uygulamayı yürütüyoruz. 
5 kavşağımızda Akıllı kavşak 
çözümlerimiz test ediliyor. İlerleyen 
süreçte önce 52 kavşağa daha sonra 
sinyalize olan tüm kavşaklarımıza 
uygulayacağız. Ulaşımda ayrıca akıllı 
otopark çalışmalarımızın testleri 
de tamamlandı. Türkiye’ye örnek 
uygulamalarımızdan bisiklet paylaşım 
ağımız her geçen yıl daha geniş bir 
alanda daha fazla kişi tarafından 
kullanılıyor. Ulaşımda ayrıca Mobil 
Ulaşım Bilgi Sistemi ile tüm araçların 
ne zaman nereye geleceği ile ilgili 
bilgiyi takipçilerimizle paylaşıyoruz. 
Çağrı merkezinde ise 153 üzerinde 
tek numaraya geçildi. Şu anda 
16 ilçe belediyemiz ve KASKİ ile 
ilgili tüm talepler tek merkezden 
koordine ediliyor, takibi yapılarak 
çözüme kavuşturuluyor. Coğrafi 
bilgi sistemlerinde ülkemizde 
örnek gösterilen ve referans kabul 
edilen bir bilgi paylaşım altyapısı 

kurduk ve her geçen gün daha da 
geliştiriyoruz. Tüm bunların yanında 
bilgi güvenliğinin gerektirdiği tüm 
tedbirleri alıyor ve daha efektif bir 
yönetim için şirketlerimizin bilgi 
işlem birimlerini birleştirilerek 
tek merkezden yönetiyoruz. Bu 
anlamda Bulut Bilişim Çözümlerini 
hayata geçirdik. Bu çözümleri tüm 
şirketlerimiz, altyapı kurumlarımız ve 
ilçe belediyelerimizin kullanımına da 
açacağız. Bu arada tüm akıllı şehir 
çalışmalarımız internet ortamındaki 
portalımızda yer alıyor. Burada 
sadece birkaçını sıraladığım akıllı 
şehircilik uygulamalarıyla ilgili 
çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. 
Akıllı şehir olma yolunda Kayseri’nin 
tüm dinamiklerini harekete geçirmek 
ve potansiyelini ortaya koymak 
adına şehirde bu ekosistemin bir 
parçası olan tüm paydaşları bir araya 
getirmek istiyoruz. Bu çalıştayımızla 
bunu amaçladık. Ortak akılla hareket 
edilmesi, uyum kültürünün en üst 
seviyede gösterilmesi şehrimizin ve 
kurumlarımızın yararına olacaktır. Bu 
çalışmalar sadece belediyelerimiz için 
değil özellikle sanayimizin gelişmesi 

için de önem arz ediyor. Son yıllarda 
endüstri 4.0 diye adlandırılan 
ve 4’üncü Sanayi devrimi olarak 
nitelendirilen bir sanayi sistemini 
kurmak için birlikte çalışmalı ve 
teknolojiyi sadece kullanan değil 
üreten ve geliştiren bir toplum 
olmalıyız. Akıllı robot ve üretim 
bantlarının oluşmasını sağlayarak 
küresel anlamda diğer sanayi 
devleriyle yarışabilir hale gelmeliyiz” 
diye konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç, konuşmasının 
sonunda Kayseri’nin akıllı şehircilikte 
de örnek bir şehir olması için 
çalıştıklarını ve her türlü katkıya açık 
olduklarını kaydetti.

Çalıştaya katılan Vali Şehmus 
Günaydın ise, Kayseri’de her alandaki 
bilgilerle sağlıklı bir veri tabanı 
oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 

İki gün boyunca, 5 farklı oturumda, 23 
konuşmacının akıllı şehir konusunda 
fikirlerini ifade ettiği konferansta 
tüm konuşmalar kayıt altına alındı. 
Konuşmalar kitapçık haline getirilecek 
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Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi

KAYSERİLİLER SNOWBOARD ÖĞRENİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimleriyle devam eden snowboard 
eğitimleri sayesinde Kayseri’de kayak 
yapmayı bilmeyen kimse kalmayacak. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Spor A.Ş., yeni sezonun 
açılmasıyla birlikte kayak ve snowboard 
eğitimlerine başladı. Çocuklar ve 
yetişkinlere yönelik ayrı ayrı kurslar 
düzenleniyor.

Snow Academia’nın 7-15 yaş grubu için 
başlatmış olduğu eğitimle kış sezonu 
süresince her hafta sonu iki günlük 
eğitimler şeklinde yapılıyor. Yetişkin 
gruplara ise hafta içi 1 gün eğitim 
veriliyor. Öğrencilere yönelik sömestr 
tatili için de eğitimler planlandı.

Kayak ve snowboard eğitimlerine 
başlayan Snow Academia’nın bu 
hizmetinden yararlanmak isteyenler 
en yakın Spor A.Ş. tesisine kayıtlarını 
yaptırabiliyor. Kayak eğitimi almak 
isteyenlerin online olarak www.
sporaskayseri.com adresinden de 
kayıtları alınıyor. 

Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyesi

ÇOCUKLAR İÇIN özEL EĞITIM

Gaziantep’te çocukların fiziki ve sosyal 
gelişimi ön planda tutuluyor. Büyükşehir 
Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata 
geçirilen “Aktif Çocuklar Spor Okulları” 
projesiyle çocukların fiziki ve sosyal 
gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılıyor. 

“Spor Dostu Gaziantep” kimliğiyle ve  
uluslararası arenada adını duyurmayı 
başaran Büyükşehir Belediyesi, “Aktif 
Çocuklar Spor Okulları” projesiyle 
basketbol başta olmak üzere atletizm, 
voleybol, karate ve tekvando dalında 
eğitim imkanı sunuyor. 300 çocukla 
başlanan proje kapsamında 23 Kasım’da 
Perilikaya Spor Salonu’nda düzenlenen 
eğitimlerde; çocukların duyu ve algı 
becerilerini geliştirmek amaçlandı. 



47KASIM-ARALIK 2019

SPOR HABERLERİ

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

KAĞITSPOR’UN SEVİNDİREN BAŞARISI

Türkiye Güreş Federasyonu 2020 faaliyet 
programında yer alan Büyük Erkekler 
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 
Ankara’da gerçekleştirildi. Taha Akgül 
spor salonunda 42 ilden 95 kulübün 
katılımıyla düzenlenen Büyük Erkekler 
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 
Kocaeli’yi temsilen 12 sporcu ile katıldı. 

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

GREKOROMEN KupAYLA DÖNDü

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Güreş takımı, Ankara’da düzenlenen 
Grekoromen Güreş Süper Ligi’ni 
dördüncü tamamladı. Ankara Taha 
Akgül Spor Salonu’nda 12 Kasım 
Salı günü başlayan Grekoromen 
Güreş Süper Ligi, final maçlarının 
ardından sona erdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, mücadele ettiği A 
grubunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 
ikinci olarak finallere yükseldi. Yarı 
finalde Ankara ASKİ SK takımına 8-2 
ve üçüncülük-dördüncülük maçında 
Kayseri Şeker SK takımına 7-3 mağlup 
olan Bursa temsilcisi Grekoromen Güreş 
Süper Ligi’ni dördüncülük kupasıyla 
tamamladı. 

Türkiye genelinden 42 ilden katılan 95 
kulüp arasında Kocaeli Büyükşehir 
Kağıtspor, genel klasmanda topladığı 
diğer puanlarla 5. olarak büyük bir başarı 
elde etti.

Şampiyonada 125 kiloda finalde olimpiyat 
şampiyonu Taha Akgül’e yenilen 
Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan 
Tanju Gemici gümüş madalya alırken 65 
kiloda mücadele eden Mehmet Söyler ise 
bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. . 
Mavi Beyazlı sporcular bu sonuçlar ile milli 
takıma girmeye hak kazandılar.

79 Kg’da mücadele eden Ali Öztürk 3.’lük 
müsabakasında rakibine yenilerek Türkiye 
5. ‘si olmayı başardı. Minderde mücadele 
eden bir başka milli sporcu Zafer Dama 
ise 4-1 önde götürdüğü müsabakada son 
saniyelerde verdiği puan yüzünden bronz 
madalyayı kazanamadı. 

Kocaeli güreş tarihinde önemli bir 
yere sahip olan milli güreşçi Kırkpınar 
başpehlivanlarından Faruk Akkoyun 
katıldığı son Türkiye şampiyonasında 
çeyrek finalde elenerek mindere veda etti. 
97 kg’da güreşen ve milli takıma başarı 
ile hizmet etmiş Türkiye şampiyonlukları 
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Denizli 
Büyükşehir 
Belediyesi

DENİzLİ ANKARA’DAN 4 MADALYA İLE DÖNDü

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme 
Takımı sporcuları, Ankara’da yapılan 
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 11-
12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye 
Finalleri’nden 4 madalya ile döndü. 
Yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı 
finalde kurbağalama, serbest ve karışık 
stil dalında yarışan Denizli Büyükşehir 
Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu 
Muhammet Erdem gümüş madalya 
kazandı. Kurbağalama ve serbest dalda 
yarışan Kağan Kurugöz bronz madalya 
kazanırken, serbest ve karışık stillerde 
yarışan Yağmur Erkan da bronz madalya 
kazandı. Müsabakalarda kurbağalama 
ve serbest stilde yarışan Nisa Yeniay da 
bronz madalya kazanırken Büyükşehir 
Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 
Denizli’ye toplam 4 madalya ile döndü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Zolan, Büyükşehir sporcularının 
ulusal ve uluslararası arenada birçok 
başarı elde ettiğini vurgulayan Başkan 
Osman Zolan, “Büyükşehir geleceğin 
sporcularını yetiştiriyor” dedi.

Nevşehir 
Belediyesi MEHMET TOSUN ARTIK NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’DA

Nevşehir Belediyespor, Afjet 
Afyonspor’dan Mehmet Tosun’u 
kadrosuna ekledi. Tosun yeni 
takımında 10 numara pozisyonunda 
görev yapacak. 

27 yaşındaki oyuncu ligin ikinci 
devresi için hazırlıklarını Antalya 
Belek’te sürdüren TFF 3. Lig 
ekiplerinden Nevşehir Belediyespor 
ile birlikte Antalya’ya gitti.

Beşiktaş altyapısında yetişen 
ve sonrasında Kasımpaşa, 
Eyüpspor, Batman Petrol, 
Hatayspor ve Sancaktepe Belediye 
gibi kulüplerde forma giyen 27 
yaşındaki Mehmet Tosun, ligin 
ilk devresinde 2. Lig ekiplerinden 
Afjet Afyonspor’da oynadı. Tosun, 
merkez orta saha, on numara 
ve ön libero mevkilerinde görev 
yapabiliyor.
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Çankaya 
Belediyesi KARAtEcİLER tüRKİYE ŞAMpİYONASı’NDA

Çankaya’da artık ilkokul öğrencileri beden 
eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı 
Yüzme Havuzunda yapıyorlar. Çankaya 
Belediyesinin Kaymakamlık ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı,  

Bursa  
Büyükşehir 
Belediyesi

fEDERASYON MAÇIN TEKRARINA KARAR VERDİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, 1881 Düzce 
karşılaşmasında yapılan kural hatası 
itirazında karara varıldı. Türkiye 

Basketbol Federasyonu yaptığı gerekçeli 
açıklamada maçın yeniden oynanmasına 
karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü’nün TKBL 12.haftasında 
deplasmanda oynadığı 1881 Düzce 
Belediye karşılaşmasında maçın bitimine 
27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa 
Büyükşehir Belediyespor kendi potası 
altında Gizem Uca’ya faul yapıldı. 

Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 
2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-
beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine 
doğru yönelirken maçın hakemleri 
serbest atışları İlemnur Duman’ın 
kullanacağını işaret etti. Maç içinde 
yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 
mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik 
itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol 
Federasyonu’na gönderdi.

Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol 
Federasyonu tarafından belirlenecek 
tarihte yeniden oynanacak.

‘Çankaya’da Yüzme Öğrenmeyen Çocuk 
Kalmayacak’ sloganıyla imzalanan 
protokol ile hayata geçirilen projenin ilk 
etabı yüzme havuzunun bulunduğu Birlik 
Mahallesinde yer alan 4 okulla başladı. 
Çocuklar okullarından servisle alınıp 
belediyenin Erdal İnönü Kapalı Yüzme 
Havuzuna getirilerek uzman eğitmenler 
eşliğinde ilk derslerini aldılar. İlçede 
öğrenim gören tüm 4. sınıf öğrencilerinin 
yararlanabileceği proje ile çocuklar bir 
yandan yüzme öğrenecek bir yandan da 
fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, “Erdal İnönü Kapalı Yüzme 
Havuzunun ardından Çiğdem’de 
açacağımız yüzme havuzu ile bu projeden 
daha fazla çocuğumuz yararlanacak. 
Devlet okullarındaki çocuklarımızın Beden 
Eğitimi Derslerini yüzme havuzunda 
yapmalarını sağlayan Türkiye’nin ilk 
belediyesiyiz. 








