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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 

(UCLG-MEWA) Bölge Teşkilatı olarak, görünürlüğümüzü arttır-

mak ve üyemiz olan yerel, bölgesel yönetim ve yerel yönetim 

birlikleri arasındaki diyaloga katkı sağlamak amacı ile çıkardığı-

mız bültenimizin ilk sayısı ile karşınızda olmanın gururunu yaşı-

yoruz. 

 Dört aylık periyotlarla sizlerle buluşturmayı hedeflediği-

miz bu uluslararası yayınımızın ilk sayısında dosya konusu ola-

rak Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi için çok hayati olan 

‘‘Su’’meselesini ele aldık. Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Asım 

Güzelbey ile yaptığımız söyleşide ‘‘Su’’ konusunda Gaziantep 

Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları okuyabilirsiniz. 

 Siz Değerli Üyelerimizden talep ettiğimiz ve yerel yöneti-

minizin hayata geçirdiği ‘‘En İyi Uygulamalar’’ ile ilgili tarafımı-

za pek çok yazı ulaştı. Bu sayımızda Nilüfer (Bursa) Belediyesi’-

nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan KUDEB 

(Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü)’nün çalışmalarına 

yer verdik.  Elimizdeki diğer yazıları önümüzdeki sayılarda siz-

lerle paylaşacağız. 

 Etkinlik Takvimi bölümünde Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler (UCLG) ve UCLG-MEWA bünyesinde gerçekleşmiş 

ve hala gerçekleştirilen faaliyetler hakkında siz değerli üyelerimi-

zi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

 Son olarak MEWA Bölgesi’nde yer alan ülkelerdeki 

(Afganistan, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Um-

man, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Yemen) yerel yönetim sistemlerinin yapısı ve 

işleyişi hakkında bir tablo sunmak için her sayımızda farklı bir 

ülkeyi ele alacağız. Bu sayımızda Afganistan ile ilgili bilgilere 

ulaşabilirsiniz.    
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revler düşmektedir. Bu nedenle gelecekte karşılaşılması 

muhtemel sorunları şimdiden hesaplayıp ona göre projeler 

üretmeliyiz" dedi. 

Toplantıda Kent Konseyleri Ulusal Raporu taslak metni 

katılımcılara sunuldu. Taslak rapor hakkında eleştiri ve öne-

rilerin alınmasının ardından "İyi Uygulama Örnekleri" sunu-

mu ile toplantıya devam edildi. Verimli geçen atölye çalış-

malarının ardından, çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar katı-

lımcılara sunuldu. UCLG-MEWA ve Kent Konseyi ilişkileri 

sunumu ile toplantı sona erdi. 

Çanakkale Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 

"Türkiye Kent Konseyleri Buluşması"  29 Mart 2012 tari-

hinde Truva Otel’de gerçekleşti. 

Toplantı; Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, 

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Sedat Yü-

cel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Demokratik Yö-

netişim Program Müdürü Leyla Şen, Çanakkale Vali Vekili 

Alper Faruk Güngör, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 

Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)  Ge-

nel Sekreteri  Mehmet Duman, Çanakkale Belediye Başkan 

Vekili Muharrem Erkek'in konuşmaları ile baş-

ladı. 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Du-

man  yaptığı konuşmada Kent Konseylerinin 

önemine değinerek, "Kent konseyleri, kent 

yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehricilik 

bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukuku-

nun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre-

ye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma, 

saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katı-

lım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçir-

meye çalışır. Kentin kalkınma önceliklerinin, 

sorunlarının belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 

geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas ol-

duğu demokratik yapılanmalardır. Kentlerin 

geleceğe taşınması açısından kent konseylerine önemli gö-

   Faaliyetler    Faaliyetler 
  

Kent Konseyleri 
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    Faaliyetler 

rar vermişlerdir. 

Yerel ve bölgesel yönetimlere ayrılan günler boyunca 

seçilen yetkililer İstanbul Mutabakatı’nda yürürlüğe koy-

dukları  somut çözüm önerilerinde bulundular. 

BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos özellikle Asya ve 

Afrika’da gelişmekte olan ülkelerde kentleşmenin önemi-

ni vurguladı. "Yerel yönetimler özellikle de çevre şehir-

lerde ve kaçak yerleşim yerlerinde yaşayan bütün 

hemşehrilerin temel hizmetlerden yararlanabilmelerini 

sağlayacak şekilde örgütlenmelidirler. " Daha insani 

kentleşme için çağrıda bulunarak kent büyüklüğünden 

bağımsız, alternatif kentleşme modelleri geliştirmesi ge-

rekliliği üzerine vurgu yapmıştır.  

Dünya Su Konseyi Başkanı Loïc Fauchon İstanbul 

Mütabakatı’nın uygulanması konusunda yerel ve bölgesel 

yönetimleri izleme isteğini belirtti. Mutabakatın uygulan-

masıyla ilgili olarak kişisel takip yapmaya hazır olduğu-

nu da  ekleyen Fauchon: "Suyun en iyi yönetimi 

hemşehrilere yakın olarak tanımlanandır."dedi. Provence-

Alpes-Cotes d’Azur (Fransa) Bölge Başkanı Michel 

Vauzelle bölgesel yetkililerin sürece etkin katılımını gör-

me temennisini dile getirdi.  

 6. Forum’un Siyasi Komite Başkanı, Bourges (Fransa)

Belediye Başkanı ve Büyükelçi Serge Lepeltier su konu-

sunu Rio+20 müzakerelerin özellikle de Bakanlık Beyan-

namesinin merkezine koyulmasının önemine değinerek, 

su ve sağlık hizmetlerine erişim hakkının uygulanmasının 

önemini hatırlattı. 

 Marsilya’da 12-17 Mart 2012 arasında beş kıtadan seçi-

len 350 yerel ve bölgesel yetkili su ve sağlık hizmetleri 

konusundaki uluslararası hareketliliği artırmak ve İstan-

bul Su Mutabakatı’nda kararlaştırılan sorumluluklarını 

yinelemek amacıyla 6. Dünya Su Forumu’nda bir araya 

geldiler.   

Forumun siyasi süreci çerçevesinde, Birleşmiş Kentler ve 

Yerel Yönetimler Dünya Su Konseyi’yle ortaklaşa 3. 

uluslararası Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nı 

düzenlediler. 12 oturumda, uluslararası Konferans İstan-

bul Mutabakatı çerçevesinde 2009’daki Dünya Su Foru-

mu’na uyumundan bu yana gerçekleştirilen ilerlemeleri 

sunduğu gibi katılımcılara su, kentleşme, işbirliği, daya-

nışma ve bölgesel yönetim gibi temel konularda müzake-

rede bulunma fırsatını sunmuştur.  

UCLG adına ve siyasi süreçteki 1.450 katılımcı önünde, 

Harare (Zimbabwe) Belediye Başkanı ve Eş-Başkan 

Muchadeyi Masunda, UCLG’nin su konusundaki sürekli 

kararlılığını hatırlatıp Birleşmiş Milletlerin suyun evren-

sel kullanılabilirliği konusundaki desteğinin de altını çiz-

di. Ayrıca, İstanbul Su Mutabakatı’nı güçlendirmenin 

önemini vurgulayarak su konusunu Rio+20’de yer alacak 

olan iklim değişiklikleri konusuna dâhil edilmesi gerekti-

ğini belirtti.  

Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Genel Kurulu süresince 

yerel ve bölgesel yetkililer İstanbul Su Mutabakatı’nın 

siyasi boyutunu güçlendirerek, desantralize işbirliğine 

dair özel projeler geliştirip, dayanışmaya dayalı yenilikçi 

para sağlamayı güçlendirmek ve su ve sağlık hizmetleri-

ne evrensel erişimi sağlamayı güvence altına almaya ka-

   Faaliyetler 

6. Dünya Su Forumu 
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Genç Liderler Akademisi (UGLA) Projesi, Dünya Yerel Yöne-

tim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), T.C. İstanbul 

Valiliği UNICEF, CORIO ve Save The Children’ın işbirliği ile 

1 Kasım 2010 tarihinde başlamış bulunmaktadır.  

UGLA bünyesinde; Temel Bilgisayar Okuryazarlığı, Yazılım, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, CISCO IT (Cisco Information 

Technologies), Ağ Kurma Eğitimleri, İletişim, Proje Yönetimi, 

Kültürlerarası Öğrenim, İyi Yönetişim, Karar Alma Mekaniz-

malarına Katılım, Cinsiyet Eşitliği, Finansal Bilinç, Ayrımcılık 

ve Yeni Medyada Nefret Söylemi, HIV/AIDS, Belgesel Sinema 

ve Sosyal Sorumluluk, Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk 

eğitimleri yer almaktadır. 

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği koordinasyonunda 

Temmuz, Ağustos ve Eylül 2011 aylarında haftanın yedi günü 

özellikle 15-30 yaş arası dezavantajlı gençlere yönelik eğitimler 

düzenlemiş olup çalışmalar 2012 yılında da devam etmektedir.  

 FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ İŞBİR-

LİĞİNDE  ‘’SİYASET AKADEMİSİ’’ PROJESİ  VE YE-

REL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 

Dünya Yerel Yönetim Akademisi Vakfı, Fatih Sultan Mehmet 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde önemli akade-

misyenlerin ve siyasetçile-

rin katılımıyla Siyaset ve 

Liderlik Okulu çalışmaları 

yürütecektir. 

Ayrıca 2013 yılında Dünya 

Yerel Yönetim ve De-

mokrasi Akademisi Vakfı 

ve Fatih Sultan Mehmet 

Üniversitesi Sürekli Eği-

tim Merkezi işbirliğinde 

Yerel Yönetimler Sem-

pozyumu düzenleyecektir. 

  İSTANBUL MUH-

TARLARINA YÖNE-

LİK EĞİTİM 

Dünya Yerel Yönetim ve 

Demokrasi Akademisi 

Vakfı (WALD), İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi 

Basın Yayın Halkla İlişki-

ler ile Eğitim Müdürlüklerinin ortaklığında İstanbul’daki muh-

tarlara yönelik, Türkiye’nin Merkezi İdari Yapısı ve Türkiye’nin 

Yerel İdari Yapısı konulu eğitim projesi gerçekleştirecektir. 

  SABANCI ÜNİVERSİTESİ İLE YEREL YÖNETİM-

LER GELİŞİM VE  DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

Dünya Yerel Yönetim ve Demok-

rasi Akademisi Vakfı (WALD); 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-

timler Orta Doğu ve Batı Asya 

B ö l g e  T e ş k i l a t ı  ( U C L G -

MEWA)’nın öncülüğünde, İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi iştirakle-

rinden BELBİM, (İstanbul Beledi-

yeleri Bilgi-İşlem Enerji San. ve Tic. A.Ş.), Marmara Belediyeler 

Birliği iştiraki Marmara Belde Yapım Limited Şirketi ile yerel 

yönetim ve demokrasi dostu bir grup insan tarafından kurul-

muş, kâr amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur. 

Vakfımızın temel amacı; yerel yönetim ve demokrasi kavramla-

rını ortak bir platformda buluşturmak, aynı amaca yönelik semi-

ner, konferans, atölye çalışması gibi etkinliklerle tartışma ortam-

ları yaratmak, eğitim programları hazırlamak, araştırma ve işbir-

liği projeleri yürütmek, demokrasi ve yerel yönetim tartışmaları-

na katkı sağlayacak yayınlar yapmak ve bunun gibi birçok alan-

da dikkate değer hizmetler üretmektir. Bu çalışmaları destekle-

mek üzere 1998 yılında Vakıf bünyesinde bir de İktisadi İşletme 

kurulmuş olup hali hazırda çalışmalarını sürdürmektedir.  

GÜNDEMDEKİ PROJELER 

 ULUSLARARASI GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ 

(UGLA) PROJESİ 

  Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı 

Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile Habitat Kalkınma ve 

Yönetişim Derneği tarafından birlikte yürütülen Uluslararası 

   Faaliyetler 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) 

 
   Faaliyetler 
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    Faaliyetler 
 

  MOLDOVA DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

İLE YABANCI DİL EĞİTİMİ 

WALD’ın merkezindeki derslik imkânlarının kullanıma açılma-

sıyla protokol kapsamında Dernek tarafından Arapça, İngilizce, 

İspanyolca ve Rusça dillerinde eğitimler verilmektedir.  

     MEFA DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON İLE 

İNTERACTİFS SEMİNERLERİ  

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) ile 

MEFA Danışmanlık ve Organizasyon Tasarım Ltd. Şti. arasın-

da Interactifs seminerleri düzenlenmektedir. 

   GENÇ ANAYASA ÇALIŞTAYI  

WALD Gençlik Komisyonu 17-18 Mart 2012 tarihlerinde Yıl-

dız Teknik Üniversitesi’nde Gençlik Anayasa Çalıştayı düzenle-

miştir. Çalıştayın sonuçları yeni anayasa çalışmaları için  değer-

lendirilmektedir. 

 

Dünya Yerel Yönetim Akademisi Vakfı, Türkiye Belediyeler 

Birliği öncülüğünde Sabancı Üniversitesi ile KENTVİZYON 

2023 Yerel Yönetimler Gelişim ve Dönüşüm Programı üzerin-

de çalışmaktadır. 

  ORTADOĞU SAĞLIK TURİZM DERNEĞİ İLE 

ERBİL (IRAK) BELEDİYESİ’NİN İŞBİRLİĞİNDE 

“SAĞLIK TURİZMİNDE STRATEJİK VE BÖLGESEL 

GELİŞMELER’’ KONULU TOPLANTI  

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı 

(WALD), Ortadoğu Sağlık Turizm Derneği ile 2012 yılında,  

Erbil (Irak) Belediyesi işbirliğinde ‘’Sağlık Turizminde Stratejik 

ve Bölgesel Gelişmeler’’ konulu bir toplantı gerçekleştirecektir. 

360 PLUS VE LOGOS İLE YURT İÇİ VE YURT DIŞI 

EĞİTİM  PROGRAMLARI  

WALD, 360 PLUS ve LOGOS firmaları arasında ortaklaşa 

düzenlenecek her türlü yurtiçi ve yurtdışı eğitim projeleri ger-

çekleştirme faaliyetlerine başlamıştır. 

   Faaliyetler 
 

MEFA DANIŞMANLIK—HİZMETTE KALİTELİ İLİŞKİ YÖNETİM SEMİNERLERİ 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) 
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UCLG Dünya Konseyi 9-11 Aralık 2011 tarihlerinde Floransa’da gerçekleşti. 

Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi’nin da-

veti üzerine 9-11 Aralık 2011 tarihlerinde Floran-

sa’da (İtalya) gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi 

toplantısında 40’tan fazla ülkeden 500 yerel ve 

bölgesel temsilci bir araya geldi. 

Toplantıya Rabat, Dakar, Paris, Stuttgart, İstan-

bul ve pekçok İtalyan şehrinden belediye başka-

nı, özel ortaklar ve önemli uluslararası ortaklar, 

Kentler İttifakı, Birleşmiş Milletler İklim Değişik-

liği Konferansı (UNFCCC) ve Avrupa Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı’ndan (OECD) temsilciler katıldı. 

Dünya Konseyi’ne İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş ve UCLG Eş-Başkanları Lizbon (Portekiz) Belediye Başkanı 

Antonio Costa, Harare (Zimbabwe) Belediye Başkanı Muchadeyi Masunda, Kazan Belediye Başkanı Ilsur 

Metshin ve Bluffton (ABD) Belediye Başkanı ve UCLG Saymanı Ted Ellis başkanlık ettiler.  

UCLG Dünya Konseyi’nin ana kararları UCLG’nin önümüzdeki altı yıl boyunca UCLG Stratejisi’nin ta-

nımlanması ve Rio+20 sürdürülebilirlik konusundaki uluslararası müzakereye yerel ve bölgesel yönetimle-

rin katkısına özel bir dikkat gösterilmesi konularına odaklandı. 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Tahran’da yapıldı 

 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplan-

tısı 24-25 Aralık 2011 tarihlerinde Tahran Belediye Başka-

nı ve UCLG-MEWA Eş-Başkanı Mohammad-Bagher 

Qalibaf’ın ev sahipliğinde İran’ın başkenti Tahran’da ger-

çekleşti. UCLG-MEWA üyesi yaklaşık 150 belediye, yerel 

yönetim ve yerel yönetim birliği temsilcisi Tahran’da bir 

araya geldi. 

 

   Faaliyetler 
 

   Faaliyetler 
 

Kahire ve Gazze Ziyaretleri 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 29 Nisan-2 Mayıs 2012 tarihleri 

arasında Kahire ve Gazze Şeridi’ndeki yerel yönetimlerini kapsayan bir ziyaret ger-

çekleştirdi. Kahire’de Arap İdari Kalkınma Teşkilatı (ARADO), Mısır Arap Cum-

huriyeti İdari Kalkınma Bakanlığı ve Kahire Valisi Sayın Abdel Kavi KHALİFA ile 

yapılan temasların ardından karayolu ile Gazze Şeridi’ne geçildi. Gazze Belediyeler 

Birliği’nde bölgedeki yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir toplantı yapıl-

dı. Gazze Limanı’nda bulunan Özgürlük Anıtı’na çelenk konuldu. Başbakan İsmail 

HANİYA, Yerel Yönetim Bakanı Dr. Yosef ALMANSİ, Gazze Belediye Başkan 

Yardımcısı ve Belediye meclis üyeleriyle görüşüldü. Jabalia, Beit Lahia Dier 

Albalah, Alnosairat, Khan Yonis, Bani Suhaila, Abasan Aljadida, Abasan Alkabirah 

ve Rafah Belediyeleri ziyaret edildi.  
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    Faaliyetler 
 

ğına inanıyorum’’, dedi.  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Haydar Sur’un ana konuşmacı olarak sunum 

yaptığı açılış oturumunda, yerel yönetimler ve kentsel 

sağlık konusu ele alındı. Kentlerin giderek artan nüfusu 

ve bu durumun sebep olduğu olumsuz sağlık sorunları 

masaya yatırıldı.  Giderek sağlıkla ilgili sorunların arttığı 

kentlerde bu problemin çözümünü, halka en etkin biçim-

de sunabilecek mekanizmalar olan yerel yönetimlere dik-

kat çekildi. 

Açılış oturumunun ardından Nevşehir Belediye Başkanı 

Hasan Ünver’in yönetiminde gerçekleşen birinci oturum-

da Sağlık A.Ş. Genel Müdürü Dinçer Çetintaş, İstanbul-

’un Sağlıklı Kentler projesinde giderek büyüyen bir öne-

me sahip olduğunu ve bu alandaki hizmetlerinin artarak 

devam edeceğini vurguladı. 

İBB Meclis Üyesi Tansel Kaya’nın yönetiminde gerçek-

leşen ikinci oturumun ilk bölümünde Kentsel Sağlık Ko-

mitesi’nin Çalışma Planı belirlendi. UCLG-MEWA Ge-

nel Sekreteri Mehmet Duman’ın yönettiği 2. bölümde ise 

komitenin organizasyon yapısı oluşturuldu. Komite’ye 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık etmesine, 

ayrıca Komite Sekretaryası’nın da İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Sağlık A.Ş. tarafından üstlenilmesine oybirli-

ğiyle karar verildi. UCLG Kentsel Sağlık Komitesi Baş-

kan Yardımcılıkları’na da, Kazan  (UCLG Avrasya), 

Tahran (UCLG-MEWA) ve Guangzhou (UCLC ASPAC) 

ve daha sonra belirlenmek üzere UCLG Afrika Bölge 

Teşkilatı’ndan bir kent seçildi.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan 

UCLG Kentsel Sağlık Komitesi’nin ilk toplantısı İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Sağlık A.Ş.’nin evsahipliğinde 6-

7 Mayıs 2012’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünyanın 

değişik kentlerinden UCLG üyesi pekçok yerel yönetim 

temsilcisini bir araya getiren toplantının katılımcıları ara-

sında İstanbul, Yalova, İzmir, Nevşehir, Tahran,  

Guangzhou, Kazan gibi kentlerin yanı sıra UCLG Avras-

ya Bölge Teşkilatı, UCLG Afrika Bölge Teşkilatı, UCLG

-MEWA Bölge Teşkilatı, İngiltere Yerel Yönetim Birliği 

(LGA), İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı’ndan 

(OICC) temsilciler yer aldı.   

Toplantının açılış konuşmasında, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş: “Bu 

toplantı süresince alınacak kararların insanlığın yaşamış 

olduğu sıkıntılara çareler üretecek düzeyde büyük bir 

zenginlik oluşturacağına inanıyorum” dedi. Küresel sağ-

lık sorunlarını irdelemek ve bu sorunlara çözüm üretmek 

için UCLG olarak “UCLG Kentsel Sağlık Komitesi”ni 

kurduklarını kaydeden Başkan Kadir Topbaş, bu komi-

teyle, BM ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 

ana hedefleri gerçekleştirme yolunda yerel yönetimlerin 

enerjisini ve sinerjisini kullanmayı hedeflediklerini belirt-

ti. 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve 

Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekre-

teri Mehmet Duman da Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde 

sağlık konusunun önemine vurgu yaparak: ‘‘Bugün İstan-

bul’da başlattığımız bu çalışmanın dünyadaki kentlerin 

kentsel sağlık politikalarının gelişmesine katkı sağlayaca-

   Faaliyetler 

UCLG Kentsel Sağlık Komitesi Açılış Toplantısı 6-7 Mayıs 2012 Tarihinde 

İstanbul’da Yapıldı 
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Mısırlılar da Nil sayesinde birçok alanda gelişme göster-

mişlerdir. Denize kıyısı olan büyük göl ve nehirlere sahip 

kentler gelişirken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi suyun 

az bulunduğu yerler ise kalkınamamıştır. Günümüzde 

şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. İnsanların su ihtiyaçla-

rı giderek artıyor. Oysa su kaynakları sabit kalıyor. Ya da 

azalıyor. Özellikle çevre kirliliği özellikle doğayı tahrip 

etme su konusunda dünyayı bekleyen felaket olarak göre-

biliriz.   

3.Gaziantep Büyükşehir’de su kaynaklarının geliştiril-

mesi, doğru kullanılması yönünde çalışmalarınızdan 

bahseder misiniz? 

Gaziantep su konusunda en şanssız illerinden bir tanesi 

idi. Bizim şehrimize gelen suyun yüzde yetmiş ikisi kay-

boluyordu. Kaçak kullanılıyordu. Şebeke kaybını önle-

mek için scada sistemi hayata geçirdik. Şu an Gaziantep-

’in altı tamamen scada ile döşenmiş vaziyette. Kaçak su 

kullanımı konusundada ciddi tedbirler aldık. Su aboneli-

ğini kolaylaştırdık. Şu an da bizim kaybımız Türkiye 

standartlarının altında ama hedef tabi ki dünya standartla-

rını yakalamak. Bir damla suyun bile büyük önem arz 

ettiği günümüzde kaynak yaratmak kadar mevcut suya 

sahip çıkmak da çok önemlidir. Dünya nüfusunun hızla 

artması nedeniyle birçok ülke su sıkıntısı çekmeye başla-

mıştır. Su sıkıntısı çeken yerlerin ekonomik gelişmeleri 

de kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası 

1.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizce 

suyun tanımı nedir, size neyi ifade ediyor su?  

Genel olarak su ile ilgili ne söylemek istersiniz ? 

İnsanların en temel ihtiyacı olan su, dünyada canlı hayatı-

na kaynaklık 

etmesi açısından 

çok büyük bir 

önem arz etmek-

tedir. 

Su, bireylerin 

temel gereksini-

mi olması, başlı-

ca ekonomik 

faaliyetlere kay-

naklık etmesi ve 

ulusların devam-

lılığı için yaşam-

sal bir kaynaktır.  

Bu yüzden eko-

nomik ve sosyal 

faaliyetlerin ge-

lişimi için temiz 

ve yeterli su ar-

zına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, su kaynaklarının 

geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğ-

rudan katkı yapmaktadır. 

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle birçok ülke su 

sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Su sıkıntısı çeken yerlerin 

ekonomik gelişmeleri de kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasar-

ruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslara-

rası düzeyde geliştirilmelidir. 

2.Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın ilk uygarlık-

ların doğup yetiştiği Mezopotamya’da bulunması su-

yun etkisi midir? Su, uygarlıkların başlamasında bir 

etki yaratmış mıdır?  

Tarihten bugüne baktığımızda suyun az bulunduğu şehir-

ler gelişememiş, suyun bulunduğu şehirler ise çok geliş-

miş, bu konuda Gaziantep’i nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Medeniyetin olduğu her yerde suya fazlasıyla ihtiyaç var-

dır. Su medeniyetin başlamasında birincil faktördür. Öyle 

ki günümüzden 6.000 yıl önce Sümerler, Mezopotamya’-

da Fırat ve Dicle Nehirlerinden faydalanarak ilk sulu tarı-

mı yapmışlar ve uygarlığı başlatmışlardır. Aynı şekilde 

   Röportaj 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ile “Su” konulu Röportaj 
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    Röportaj 
 

4. Dünyada su kaynaklarının azalmaya başladığı bu 

dönemde bilinçli su tüketim konusunda halkla çalış-

malarınız oluyor mu? Bizimle paylaşır mısınız? 

Okullarda öğrencilerden başladık. Televizyon programla-

rı bilboardlarla, afişlerle halkı bu konuda bilinçlendiriyo-

ruz. Esas bizim hedef kitlemiz çocuklar ve okullar. 

5.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak atık su ko-

nusunda yaptığınız çalışmalardan ve projeler ile elde 

edilen tasarruflardan  söz eder misiniz? 

Gaziantep’te üçüncü arıtma tesisini hayata geçirdik. Daha 

önce yapılmış bir tane arıtma tesisi vardı. Şu anda suyun 

yüzde doksan dokuzu artırılabilir durumda yani bizim 

arıtmaya girmeyen su şebekemiz yok. Hepsini arıtabili-

yoruz. Bu çercevede Gaziantep şanslı illerimizden bir 

tanesi arıtma suyundan çıkan neticede yeni son üründe 

neredeyse sulamada kullanılacak kadar kaliteli ve temiz. 

Bizim arıtma tesislerimizin aylık elektrik gideri aşağı 

yukarı 150 bin liraydı. Arıtma çamurunun kendi elektri-

ğini kullanmak suretiyle biz bu maliyeti sıfıra düşürdük. 

Diğer taraftan çöpten elektrik üretiyoruz ve 20 bin kişinin 

yaşadığı bir yerin elektriğini çöpten karşılıyoruz. Bunu 

sadece rakam olarak düşünmemek lazım. Bu bir çevre 

projesi. İnanıyorum ki bugün artık Türkiye'de birçok be-

lediye 'çöpümüzü nasıl değerlendiririz' diyor. Yıllar önce 

gittiğimiz bir seminerde 'çöp altındır' denmişti, biz de 

gülmüştük. Bugün görüyoruz ki, çöp bize 20 bin kişinin 

yaşadığı bir yerin elektriğini karşılayacak imkan sağlı-

yor". 

CNG gazıyla çalışan otobüs projesiyle çöpten elde ettiği-

miz metan gazından CNG gazı elde edip, otobüslere dö-

nüşüm projesi yaptık. Zannediyorum 2012'de sokağın 

çöpünden otobüsleri yürüteceğiz, üzerine de 'otobüs so-

kağa atılan çöplerden elde edilen enerjiyle yürüyor' yaza-

cağız." 

6. Su ile ilgili uluslararası kuruluşların çalışmalarını 

takip edebiliyor musunuz / faaliyetlerine katılabiliyor 

musunuz? 

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Firmalarımızı 

uluslararası platformlarda anlatıyoruz. Bizim burada dış 

ilişkiler dairesi çok iyi çalışır. Hepsini çok iyi takip eder. 

Biz de gider çalışmalarımızı tebliğler halinde sunarız. 

doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilin-

ci büyük önem arz etmektedir.  

Stadyum büyüklüğünde inşa edilen, 100 bin ton su depo-

lama kapasitesine sahip tesisimiz. ''Türkiye'nin en büyük 

içme suyu deposu''dur. İçme suyu deposunu, Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yaptırdık. 

Su yaşamsal bir kaynaktır. Kentlerin içme suyu ihtiyaçla-

rının bir değil, değişik kaynaklardan sağlanması önemli-

dir. Su ihtiyacının sınırsız olmasına karşılık su kaynakları 

kısıtlıdır. Dolayısıyla yakın gelecekte su petrolden çok 

daha değerli olacak. 

Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak önemli ça-

lışmalar yaptık. Özellikle küresel ısınma karşısında bir 

eylem planı yapmamız, bir iklim planı yapmış olmamız 

suya verdiğimiz önemin bir göstergesidir.  Türkiye’de ilk 

Bölgesel İklim Eylem Planı’nı Fransız Kalkınma Ajansı 

(AFD) desteği ile yaptık. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sera etkili gaz 

emisyonlarını azaltmayı, bu hedefe yoğunlaşmak suretiy-

le, Gaziantep’in gelecekteki kalkınmasının çevreye saygı-

lı bir yaklaşım içinde yer almayı  hedeflerimize taşıdık. 

 ‘Türkiye Ulusal İklim Eylem Planı’nı hazırladık. 

Eylem Planının hazırlanmasının ardından, iklim değişik-

liği karşısında şehrimizde yapılması gereken kentsel dö-

nüşüm alanları, şehrin hava kalitesinin yükseltilmesi için 

projeler üretilmesi, ulaşımla ilgili projeler gibi ortaya 

çıkacak, iklim değişikliğine etki edecek projeleri planla-

dık. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan bir toplantı-

da biz bu planımızı sunduğumuz zaman Türkiye de sade-

ce bizim olduğumuzu, başka da bir belediye olmadığını 

öğrendik. Dünya farklı bir noktaya gidiyor, özellikle hava 

kirliliği, çevre kirliliği, artan nüfus, artan enerji kullanımı 

ve artan enerji israfı bunlar hep küresel ısınmanın handi-

kapları  olarak ortaya çıkıyor. Küresel ısınmaya davet 

ediyor. Tüm bunlara karşı bizde karbon ayak izinin 

2023’e kadar %15 azaltılması için çalışmayı hayata ge-

çirmek için değişik kademelerden uygulamalar yapıyo-

ruz. Ekolojik planlı imar planlarını yaptık ve geçtiğimiz 

günlerde Stuttgart’ta yapılan Cities For Mobility 

(Hareketli Şehirler) toplantısında biz sunduk. Büyük ilgi 

gördü. Artık elimizde bir plan var. Bu plan çercevesinde 

çalışmalarımızı yürütüyoruz.  

 

   Röportaj 
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yan süreç neticesinde uluslararası Yerel Yönetimler 

Birliği (IULA), Birleşmiş Kentler Teşkilatı (UTO) ve 

Dünya Büyükşehirler Birliği (METROPOLIS) 

‘Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 

Teşkilatı’ adı altında birleşir.  

UCLG’nin temel amacı, ‘‘demokratik yerel yöneti-

min birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu 

olmak, yerel yönetimler ve uluslararası topluluklar 

ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarla-

rını korumak’’tır. UCLG, uluslararası topluluk 

önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil 

edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yöne-

tim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik 

eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında 

temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.   

Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan 

UCLG’nin üyeleri, hem bireysel yerel yönetimler-

den hem de bir ülkedeki tüm yerel yönetimleri tem-

sil eden ulusal yerel yönetim birliklerinden oluş-

maktadır. UCLG Dünya Teşkilatı ademi-

merkeziyetçi bir yapıya sahip olup, dünya ölçeğin-

de 8 bölge teşkilatı aracılığıyla faaliyet göstermekte-

dir: Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Avrasya, Orta 

Doğu ve Batı Asya (UCLG-MEWA), Latin Amerika 

ve Kuzey Amerika ile büyük kentleri kapsayan 

Metropolis. Bu teşkilatlar kendi faaliyetlerini yürü-

ten özerk tüzel kişiler olarak yapılanmışlardır. 

1950 yılında dünya nüfusunun üçte biri kentlerde 

yaşarken günümüzde kentler nüfusun yarısına ev 

sahipliği yapıyor. 2050 yılında ise bu oranın üçte 

ikiye yükseleceği, yani yaklaşık 6 milyar insanın 

kentlerde ikamet edeceği tahmin ediliyor. Kentleş-

me oranının ivme kazanarak artması şehirlerin, do-

layısı ile de yerel ve bölgesel yönetimlerin sorumlu-

luk ve yetkilerinin artması anlamına geliyor. Kırsal 

kesimden kentlere göç eden vatandaşların sadece 

barınma, iş, ulaşım gibi talepleri yok. Kültürel çeşit-

lilik ve sosyal entegrasyon da vatandaşların beklen-

tileri arasında bulunuyor. Ülkelerin, kentlerde yaşa-

yan vatandaşların taleplerini tek bir merkezden ta-

kip edip, bu taleplere cevap vermesi oldukça güç. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin önemi de bu noktada 

devreye giriyor. Dünya üzerindeki tüm yerel ve 

bölgesel yönetimleri tek çatı altında toplayarak ye-

rel yönetimlerin sesini tüm dünyaya duyurmayı 

amaçlayan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 

Dünya Teşkilatı (UCLG) 2004 yılında Barselona 

(İspanya)’da faaliyete geçer. UCLG, Eylül 2010’da 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top-

baş’ın üç yıllığına başkan olarak seçilmesi ile hiç 

şüphesiz gündemimizde önemli bir yere sahip olur.  

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşki-

latı’nın geçmişi 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen 

Habitat II Konferansı’na dayanıyor. Burada başla-

   UCLG 
 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı 

   UCLG 
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   UCLG 

UCLG Dünya Teşkilatı 

 

UCLG’yi oluşturan kuruluşlar: 

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) 

1913 yılında Hollanda’da kurulan IULA’nın amacı demokratik yerel yönetişimi teşvik etmektir. Dünyanın bü-

tün bölgelerinde 100’ü aşkın ülkeden üyesiyle en eski ve en büyük uluslararası yerel yönetimler birliğidir. 

IULA; desantralizasyon, yerel yönetişim, yerel demokrasi ve özerkliğin gelişip güçlenmesinde etkin rol oyna-

mıştır. 

Birleşmiş Kentler Teşkilatı (UTO) 

1957 yılında kurulan UTO, 45 yıllık varlığı süresince 80’den fazla ülkede 1100’ü aşkın kentin yer aldığı güçlü bir 

iletişim ağı geliştirmiştir. Özellikle yerel demokrasi, ortaklık ve kentler arası kardeşlik konularında çalışmalar 

yapmıştır.  

Dünya Büyükşehirler Birliği (METROPOLIS) 

1985 yılında kurulan Metropolis dünya çapında 120’den fazla üye tarafından temsil edilir ve tüm büyük kentler 

ve metropolitan bölgeleri ilgilendiren ortak meseleler ile ilgili uluslararası bir forum gibi faaliyet gösterir. 

Metropolis ayrıca Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin (UCLG) Metropolitan Teşkilatı’nı da yürütür. 
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     Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesindeki  

    Yerel Yönetim Sistemleri 

 Bu grup sadece Orta Doğu’daki son 60 yıllık gelişmelere odaklanmış bir Çalışma Grubunun oluşturulması ihti-

yacından doğmuştur. İsrail-Filistin arasındaki sorunun tabii sonuçları ve bölgeye olan etkilerinin yanı sıra Orta Doğu’da-

ki pekçok ülkeyi içeren Arap Baharı da Dünyanın jeostratejik dengesini değiştirmiştir.  

Uluslararası toplum bölgedeki bu soruna adaleti ve uluslararası hukuku gözeten, kalıcı bir çözüm bulunması konusunda 

etkin bir rol oynamalı, savaş ve şiddetle mücadele etmelidir. Bunun yanı sıra toplantılar düzenleyerek, diyalog başlatarak 

ve desantralize işbirliği program ve projelerilerini teşvik ederek Orta Doğu’daki adil ve uzun süreli bir barışın inşasını 

desteklemelidir.  İşte bu sebeple UCLG kendi bünyesinde bu çalışmaları yapacak olan bu Çalışma Grubunu kurdu.  

Bu Çalışma Grubu bizim Bölge Teşkilatımız açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden Çalışma Grubunun 

Başkan Yardımcılarından biri de Türkiye Belediyeler Birliği’dir. 

Tunuslu Kentler Ulusal Federasyonu (FNVT), Tunus İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 

ve Barselona Bölgesi ile işbirliği içinde ve Kentler İttifakı’nın desteği ile Tunus’daki desantralizasyon sürecini destekle-

mek için 28-30 Mayıs 2012 tarihlerinde Tunus’da ‘‘ Desantralizasyon: Demokrasi ve Yerel Kalkınma için Güçlü Bir 

Araç’’ adlı uluslararası bir konferans düzenliyor.   

Desantralizasyon sürecinde, önemli olan şüphesiz desantralizasyonun yasal boyutu, toplum için ayrılan mali kaynaklar 

ve yerel kalkınma projelerindedir.  Bunu gerçekleştirebilmek için, anayasal bir temel oluşturmak, uygun yasal metinlere 

sahip olmak, yeterli bütçe ve sivil toplumun bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir.  

Kurucu Meclis tarafından yeni anayasanın hazırlandığı Tunus’da ülkenin geçirdiği tarihi süreci değerlendirmek önemli-

dir.  

Bu uluslararası konferans desantralizasyon konusunu müzakere etmek için iyi bir fırsat olacak ve hemşehri, ülke ve kent 

arasındaki ilişkiler, kalkınma aktörleri olarak kentlerin rolü ve Tunus’un yasal ve düzenleyici durumu hakkındaki önemli 

soruları cevaplamaya yardım edecektir.     

Konferansın açılış oturumunda mevcut sorunlardan bahsedilecek ve sonrasında durumun daha iyi analiz edilebilmesi ve 

muhtemel çözüm önerileri için 3 paralel atölye çalışması yapılacak. Atölyelerin konu başlıkları: “desantralizasyon ve  

yetkilendirme: bir denge bulma isteği”, “yerel yönetimler, kalkınmanın aktörleri”, ve "yerel yönetimler ve sivil toplum: 

yeni bir sosyal anlaşmaya doğru”. 

Konferansın; kentler arasında tecrübe paylaşımı sağlayacak bir platform oluşturarak ve  kentler için uygun bir 

desantralizasyon sistemi sağlayacak uygulamaların koordinasyonunu teşvik ederek, belediye başkanlarını, kent yönetici-

lerini, ilgili bakanlıkların temsilcilerini ve Tunus Kurucu Meclisi’nin üye hemşehrilerini bir araya getirmesi bekleniyor.  

Konferans Tunus Belediye Başkanı ve Tunuslu Kentler Ulusal Federasyonu (FNVT) Başkanı, Tunus İçişleri Bakanı ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş tarafından açılacak. ‘‘Desantralizasyon ve Yetki-

lendirme: bir denge bulma isteği’’ isimli ilk atölye çalışmasında UCLG-MEWA Genel Sekterei Mehmet Duman, Orta 

Doğu ve Batı Asya’da yerel demokrasi ve desantralizasyonun güçlenmesini sağlayan UCLG-MEWA faaliyetlerinin altı-

nı çizerek bölge ve desantralizasyonun gelişimi hakkında bir konuşma yapacak.  

   UCLG 
 

Tunus’daki Desantralizasyona Destek Konferansı  

UCLG Orta Doğu Yerel Yönetimler ve İşbirliği Çalışma Grubu 
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     Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesindeki  

    Yerel Yönetim Sistemleri 

 

Afganistan 

Genel Bilgiler 

Ülke   Afganistan 

Yüzölçümü  (Km²)  647500 

Nüfus (2010-2011)  29.8 milyon 

Kişi Başına Düşen Gayrisafi Milli Gelir ($) 1419 (HDI-2010) 

İnsani Gelişme Endeksi (HDI) (UNDP-2010) 169 ülke arasında 155.; sırada; “Düşük İnsani Gelişme” grubunda-

ki ülkeler arasında yer alıyor. 

Siyasal Sistem Anayasa, ülkeyi “İslam Cumhuriyeti” olarak tanımlamaktadır. 

Resmi dinin İslam olduğu belirtilmektedir. Devlet erki yasama, 

yargı ve yürütme arasında paylaştırılmış ve bu erklerin birbirinden 

bağımsız olduğu hükmü getirilmiştir. 

 

Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Mevzuat 

Anayasa ve Yerel Yönetimlerle İlgili Maddeler  Afganistan’ın yeni Anayasası, istişari bir süreçle hazırlanarak, 

2004 yılında kabul edilmiştir. Anayasa’da yerel yönetimlerle ilgili  

temel hükümler, 84. Madde ve 137-140. Maddeler kapsamında 

getirilmiş bulunmaktadır. 

Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Yasalar  Belediyeler, 2000 yılında (Taliban yönetimince) çıkarılan ve 1957 

tarihli yasanın yerine geçen Belediye Kanunu’na göre yönetilmek-

tedir. Yeni yasa hazırlıkları sürmekle birlikte, 2000 tarihli yasanın 

hükümleri belirleyici olmayı sürdürmektedir.  

Yerel Yönetimlerle İlgili Diğer Mevzuat  2007 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, Bağımsız Yerel Yöne-

tişim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu Müdürlük; İl ve ilçelerdeki 

Vali ve Kaymakamlar ile İl Meclisleri ve Belediyelerin gözetimin-

den sorumludur. 

 

Yerel Yönetim Birimleri 

İdari Taksimat  Afganistan idari açıdan 34 ile bölünmüş olup, bunlar valiler tara-

fından yönetilmektedir. İller de kendi içlerinde ilçelere bölünmüş-

tür. En alt idari kademe niteliğini taşıyan ilçeler, Kaymakamlar 

tarafından yönetilmektedir.  

Yerel Yönetim Biçimleri  Temel yerel yönetim birimleri, belediyeler ve köylerdir. Belediye-

ler 34 ile dağılmış bulunmakta ve her ildeki bir belediye, o ilin 

merkezi olarak işlev görmektedir. Belirli büyüklüğün üzerindeki 

belediyeler mahallelere bölünmüştür.  

Seçim Süreçleri ve Yerel Seçimler  Anayasada; il, ilçe ve köylerdeki meclislerin serbest, doğrudan ve 

gizli oyla seçilerek oluşacağı hükmü yer almaktadır. Bununla bir-

likte, yerel seçimler bugüne kadar yalnızca İl Meclisleri için yapıl-

mış olup, diğer yerel meclisler henüz oluşturulmamıştır.   

   UCLG 
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nin ve yerel yönetimlerin sorumluluğu altında, özel-

likle “özgünlük” ve “sürdürülebilirlik” ilkelerine 

dayalı bir ‘bütünleşik koruma yaklaşımı’nı gerektir-

mektedir. Ayrıca, restorasyon alanında çalışacak 

nitelikli kalifiye eleman sayısının azlığı, korumada 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

KUDEB, bu sorunlara bir çözüm alternatifi olarak, 

“Ahşap ve Taş Eğitim Atölyeleri” aracılığıyla bir 

eğitim modeli oluşturmayı başarmıştır. 

Ahşap ve Taş Eğitim Atölyeleri, genç kursiyerlere 

hem ahşap ve taş işlemede kullanılan geleneksel 

teknikler hem de koruma düşüncesi konusunda eği-

tim vermek ve restorasyon alanına ‘eğitimli ve do-

nanımlı ekipler’ kazandırmak için kurulmuştur. Te-

orik eğitim ve pratik deneyimin bir araya getirildiği 

ortalama altı aylık eğitim programları; seminer, 

sempozyum, uygulama ve yayınlar ile desteklen-

mektedir. 

Süleymaniye; Zeyrek, Sultanahmet Arkeolojik Parkı 

ve Kara Surları ile birlikte, 1985 yılında ‘UNESCO 

Dünya Miras Alanı’ olarak seçilen İstanbul’un tarihi 

alanlarından birisidir. Süleymaniye ve Zeyrek alan-

larında, özellikle 19. yy sonu – 20. yy başına ait tari-

hi ahşap sivil mimarlık örneklerini görmek müm-

kündür. İstanbul Tarihi Yarımada’nın bu iki önemli 

konut alanı; arkeolojik kalıntılar, Bizans ve Osmanlı 

Dönemi anıtları gibi farklı tarihi dönemlere ait kül-

tür varlıklarını da barındıran, organik ve özgün bir 

kent dokusuna sahiptirler. İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi bünyesinde 2006 yılında kurulan KUDEB 

(Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü) de, 

Dünya Miras Alanı Süleymaniye’deki önemli ahşap 

konaklardan birinde yer almaktadır.  

Dünya Miras Alanları’nın sundukları değer ve öz-

gün kentsel doku; koruma biliminin, eğitim sistemi-

   En İyi Uygulamalar 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 

Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) 

 
   En iyi Uygulamalar 

 

         AYRANCI SOKAK - uygulamadan önce             AYRANCI SOKAK - uygulamadan sonra 
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    En İyi Uygulamalar 
 

kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarından uzmanlar 

davet edilmektedirler. Uygulamalı Eğitim bölümü 

ise, deneyimli ustaların yürütücülüğünde, hem atöl-

ye hem de şantiye ortamında yapılmaktadır. Kursi-

yerler, yapı malzemesini kesme, şekil verme, oyma, 

işleme, koruma ve onarım tekniklerini öğrenmekte-

dirler. Seminer ve sempozyumlarda ise, ‘mirasın 

neden ve nasıl korunacağı’ sorusu üzerinde yoğun-

laşan koruma ve onarım çalışmaları ele alınmakta-

dır. 

İBB KUDEB’in gerçekleştirmekte olduğu bu eğitim 

projesi, ortak mirasımızın korunması için yerel yö-

netimler, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencileri 

içine alan bir ‘işbirliği modeli’ sunmaktadır. Bu mo-

del, ülke genelinde uygulanabilir, yaygınlaştırılabi-

lir ve diğer yerel yönetimler tarafından da sahip ol-

dukları sanat, zanaat, kültür ve mimari bütünlük 

gibi kendilerine özgü değerlere göre geliştirilebilir 

niteliktedir.  

 Bu eğitim modeli çerçevesinde, koruma ala-

nında ‘bilgi’ ve ‘uygulama’nın entegre edilmesi, 

gençlerin restorasyon çalışmalarında daha fazla yer 

almalarına fırsat verilmesi, geleneksel ustalıklar ve 

yapım teknikleri aracılığıyla kültürel sürekliliğe kat-

kı sağlanması ve ortak mimari mirası koruma bilin-

cinin artırılması hedeflenmektedir. 

Ahşap ve Taş Eğitim Programları; koruma kuramı, 

belgeleme teknikleri, geleneksel yapı malzemeleri 

ve özellikleri, bozulma süreçleri, yüzey temizleme, 

bütünleme, onarım gibi konservasyon teknikleri ve 

uygulama yöntemleri gibi birçok konuyu içermekte-

dir. Kursiyerler, İstanbul’daki çeşitli teknik lise, 

meslek lisesi ve meslek yüksek okullarının öğrenci 

ve mezunları arasından seçilmektedir. 

Teorik Eğitim Bölümü, İstanbul’daki çeşitli üniversi-

telerden öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleşti-

rilmektedir. Ayrıca, deneyimlerini aktarmak üzere, 

   En iyi Uygulamalar 
 

 CUMHURİYET ÇESMESİ - uygulamanın öncesi ve sonrası 



16 

 

Hemşehri dernekleri ken-

di ait oldukları illerin bir 

hikayesi olan , özgün yerel 

mimarisini yansıtan yapılarda faaliyet gösterecek-

lerdir.  

Yerleşkede otomobil ve otobüs parkları, giriş ve de-

netim tesisleri; diğer genel gereksinim üniteleri vb 

düzenlemelere ek olarak; ortak toplantı, etkinlikler, 

genel kültür ve sanat gösterileri, sergileme, galeri 

gibi işlevler için “Kervansaray” mimarimizi yansı-

tan mekanlar; Yöresel yaz düğünlerinin düzenlen-

mesine hizmet verebilecek “Toy (oyun-düğün) Bah-

çesi” ve gerekli yan üniteleri; yerel mutfaklardan 

farklı, bölgesel karakterlere göre hizmet verebilecek 

yazlık ve kışlık mekanlara sahip yeme-içme tesisle-

ri; el sanatları üretim ve eğitim (kurs) mekanları; 

sergileme ve satış üniteleri ile “kermes” türü etkin-

liklerin düzenleneceği mekanlar dışında sportif et-

kinliklerin de gerçekleştirilebileceği spor alanları, 

Balkanlar’dan Kafkaslar’a yöresel kültürler, diller, 

lehçeler, müzikler, gelenekler, masallar, efsaneler, 

oyunlar ve bu gibi zenginliklerin bilimsel açıdan ele 

alınarak araştırma-inceleme-yayın vb çalışmaların 

yapılabileceği alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflen-

mektedir. 

Anadolu Arastası Projesi Balkanlar’dan Kafkasya’ 

ya iki kıtaya yayılmış ‘’akraba kültür’’coğrafyasının 

yok olmakta olan uygarlık ve geleneksel değerlere 

sahip çıkma ve tüm kültürleri bir arada tanıtma ve 

yaşatma amacını taşımaktadır. 

Bu projenin gerçekleşmesi için Bursa’da yer alan 

Hemşehri Dernekleri’nin bir araya gelmesiyle oluş-

turulan kurumsal yapı sayesinde tüm yöresel ve 

bölgesel değerlerin özgün nitelikleri ile tanıtılması 

ve turizme kazandırılması hedeflenmektedir.  

Balkanlar’dan Kafkaslar’a uzanan yok olmakta olan 

tüm kimlik değerlerimizi tanıtarak, yeni kuşaklara 

aktarılmasını sağlayacak.  Anadolu Arastası Projesi, 

Nilüfer Belediyesi önderliğinde Hemşehri 

Dernekleri’ nin etkin katılımı ile hayata geçmekte-

dir. 

Proje, Bursa Mudanya Yolu’ nun 

batısında 160.000 m² alanda tasar-

lanmaktadır. (Kentin rekreasyon 

koridorunda Balat Mevkii’nde) 

Proje ile birlikte hem Bursalılar 

hem de yerli ve yabancı gezginler 

Dünya’da eşi ve benzeri olmayan 

dinlence-kültür ve uygarlık de-

ğerlerini tanıma, mimariden el 

sanatlarına yemek ve ikram gele-

neklerini, tüm yöresel ürünleri ve 

sahip olduğumuz kimlik zengin-

liklerimizin bir arada olmasının 

kültürel kazanımlarını elde ede-

ceklerdir. 

   En İyi Uygulamalar 

Nilüfer Belediyesi 

 


