
Alman 
belediyelerle 
deneyimlerinizi 
paylaşın ve iş 
birliği yapın!

BELEDİYELER NASIL KATILABİLİR? 

Katılımcı belediyelerden proaktif olması, ortaklığı 
sahiplenmesi ve belediyeler arası ortaklığa yönelik 
çalışmalarda kendi personelini görevlendirmesi 
beklenir. 

Tüm belediyeler inisiyatifin yöntemleri hakkında 
bilgi edinebilir. İlgilenenler, çevrim içi portal  
www.initiative-middle-east.com/tr üzerinden hızlı ve 
kolay bir şekilde hangi alanlarda destek sunacağını 
veya desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtebilir. 

İRTİBAT KİŞİLERİ

YEREL PROJE ORTAKLIKLARI 

WENCKE MÜLLER | wencke.mueller@engagement-global.de
Proje Müdürü  
Engagement Global, Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri 
Telefon: +49 228 20717-621

ANGELA KÖNIG | angela.koenig@engagement-global.de
Proje Müdürü  
Engagement Global, Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri 
Telefon: +49 228 20717-638

ÖĞRENME VE DENEYİM AĞI VE UZMAN HAVUZU (Connective Cities) 

DR. MANFRED POPPE | manfred.poppe@giz.de
Yurt Dışı Diyalog Formatları Proje Müdürü  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Telefon: +49 228 4460-1331

ALEXANDER WAGNER | alexander.wagner@engagement-global.de
Yurt İçi Diyalog Formatları Proje Müdürü 
Engagement Global, Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri 
Telefon: +49 228 20717-455

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, Service für Entwicklungsinitiativen 
Tulpenfeld 7 | 53113 Bonn | Telefon +49 228 20 717-0
Faks +49 228 20 717-150 | info@engagement-global.de
www.engagement-global.de 

 

 
Baskı: Bonifatius GmbH | Tarih: Mayıs 2018 
This printed matter has been awarded  
the Blue Angel. RG 4

www.blauer-engel.de/uz195RG 4
www.blauer-engel.de/uz195

İnisiyatif sahibi 

Destek veren 

Görevlendiren

İş birliği ortağı 

© Engagement Global

http://www.initiative-middle-east.com/tr


NE İLE İLGİLİ? 

Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), 
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de mültecileri kabul eden 
belediyeler ile mültecileri kabul eden Alman belediyeleri 
arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla bir program 
hazırladı. 

2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden iç savaş 
milyonlarca Suriyeliyi göçe zorladı. Mültecileri kabul 
eden başlıca ülkeler, üç komşu ülke Ürdün, Lübnan ve 
Türkiye oldu. Bu ülkelerde sığınmacıların büyük bir kısmı 
sığınma kamplarında değil, şehirlerde ve topluluklarla 
birlikte yaşıyor.

Mültecileri kabul eden belediyeler ani nüfus artışından 
dolayı, atık yönetimi, su ve enerji tedariki ile belediye 
yönetimi konularında büyük zorluklarla karşı karşıya 
kalıyor. Uzmanlar arasında yapılacak bilgi alışverişi 
zorlukların aşılmasına önemli katkıda bulunabilir.

”Orta Doğu için Yerel Bilgi Birikimi” girişimi, Engagement 
Global tarafından Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri ile 
Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslar arası Şehir Platformu 
(Connective Cities) isimli kalkınma projesi ile birlikte 
uygulanıyor.

NE HEDEFLENİYOR? 

Belediyeler arasında yapılacak teknik 
bilgi alışverişiyle bölgede mültecileri 
kabul eden belediyelerin güçlendi-
rilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, 
yerel çözümlerin birlikte geliştirilmesi 
amacıyla ortaklık kapsamındaki beledi-
yelerin teknik bilgi alışverişine ve yapıcı 
iş birliğine odaklanılıyor. Yeni “Orta Doğu 
için Yerel Bilgi Birikimi” girişimi ile Ürdün, 
Lübnan ve Türkiye’den belediyelerle 
Alman belediyeleri arasında iş birliği 
geliştiriliyor. Bu kapsamda her iki taraf da 
deneyim paylaşımı, ortak proje hazırlığı 
ve planlamasından faydalanabilecek.  
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den beledi-
yeler, proje planlaması ve uygulaması 
konusunda Alman belediyelerin uzmanlığından daha 
iyi bir şekilde faydalanabilecek.  Alman belediyeler, 
uluslararası profilini güçlendiriyor, vatandaşlarını global 
ilişkilerle ilgili bilinçlendiriyor ve başarılı entegrasyon 
sürecini destekliyor.

NE TÜR FAALİYETLER VE ARAÇLAR 
SUNULUYOR?

Alman belediyeler ile Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki 
belediyeler arasındaki iş birliğine yönelik faaliyetler: 

• Sürdürülebilir kentsel gelişim ve belediye hizmetleri 
gibi kilit konularda çok taraflı öğrenme ve deneyim ağı;

• Alman şehirlerinden ve topluluklardan elde edilen 
deneyimlerini paylaşmak üzere uluslararası görev-
lere hazır ve Alman belediyeleri bünyesinde bulunan 
uzmanların oluşturduğu bir uzman havuzu;

• İkili proje ortaklıklarına yönelik destek, teknik des-
tek, finansal destek ve personel desteği (örneğin 
geçici görevlendirmeler, proje planlama çalıştayları 
veya teknik proje uygulamasına yönelik). Ortaklıklar 
kapsamında, başlıca yerel konular ve sürdürülebilir 
kalkınma ile ilgili proje fikirleri birlikte uygulanıyor.

Ortakları ile birlikte proje fikirleri üzerine çalışan Alman 
belediyelerin finansal destek tekliflerine başvurma 
hakkı bulunuyor.

KİM KATILABİLİR?

Uygulamanın hedefinde, belediye şirketleri ve 
belediyeye bağlı diğer aktörlerle birlikte Alman 
belediyeleri ve Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki ortak 
belediyeler bulunuyor.
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