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AzerbAycAn belediyeleri “Şehir yönetimine özel 
Sektör kAtkıSı” eğitim ProgrAmı yAPıldı

“boSnA herSek’te mezAr tAŞlArı” kitAbı 
tdbb tArAFındAn yAyınlAndı



kitapta, 
Bosna Hersek’te mezar taşlarının Ortaya Çıkışı, mezar taşlarının 

yapılma dönemleri, mezar taşlarının Genel Özellikleri ve Şekilleri, mezar taşlarının 
Çeşitleri, mezar taşlarının yapıldığı malzemeler, mezar taşı süslemeleri, taş işçiliği ekolleri, 

mezar taşlarının Ölen kişinin sosyal konumunu Gösteren Şekil, süsleme ve işaretlere Göre temel 
dağılımı, Fesli mezar taşları, mezar taşlarının yapımında modern dönem ve Bölgesel Özellikler gibi 

başlıklar yer alıyor.
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Bosna Hersek’te Mezar Taşları
ToMbsTones ın bosnıa and Herzegovına

nıŠanı U bosnı ı HerCegovını

Nihad Klinčević



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, Birlik faaliyetlerine, üyele-

rimizin bulunduğu ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmelerle ilgili haberlere 

yer vermek üzere, 3 ayda bir ve 3 dilde hazırlanan “Avrasya’da Yerel Gündem” 

isimli süreli yayınımızın Yirmi Birinci sayısı (Kış 2020) ile sizlerle birlikteyiz.

Bültenimizde; Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin gerçekleştirdiği, 

destek verdiği ve katılım sağladığı faaliyetlerin yanı sıra, üye belediyelerimizin 

Türk Dünyası başta olmak üzere, dost ve kardeş ülkelere yönelik gerçekleştir-

diği faaliyet haberleri, ortak kültür mirasımıza ilişkin bilgilendirici içerikleri 

sizlere sunmanın gayretindeyiz.

Bültenimizin Yirmi Birinci sayısındaki kapak konuları, Filistin’in Gazze ve Beyt 

Hanun Belediyelerine Yakıt Yardımı, Azerbaycan Belediyeleri “Şehir Yönetimi-

ne Özel Sektör Katkısı” Eğitim Programı ve “Bosna Hersek’te Mezar Taşları” 

Kitabının TDBB Tarafından Yayınlanması şeklinde sıralanıyor.

Bu sayımızda yer alan diğer konular arasında, Dünya Miras Şehirleri 10. Ulus-

lararası Avrasya Konferansı, Belediye Birlikleri İstişare Toplantısı, Bosna Her-

sek Jablanica Belediye Başkanı Şabanoviç’in TDBB’yi Ziyareti, Dünya Miras 

Kentleri Avrasya Bölge Koordinatörünün TDBB Ziyareti ve Filistin Abasan Al-

Kabira Belediye Başkanı Abu Zarifa’nın TDBB Ziyareti gibi başlıklar yer alıyor.

Bunların yanı sıra desteklenen ve işbirliği halinde gerçekleştirilen faaliyetler, 

TDBB İdari Toplantıları ve Üye Belediyelerimizle ilgili haberlerin de yer aldığı 

bültenimizde, diğer ülkelerdeki üyelerimiz ve okuyucularımız için haberlerin 

İngilizce ve Rusça çevirileri de yer almaktadır.

Bültenimizin Yirmi Birinci sayısının da üye belediyelerimiz arasında iletişime 

katkıda bulunmasını diliyor, tüm üyelerimize ve işbirliği kuruluşlarımıza te-

şekkür ediyoruz.
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T DBB Filistin Üye Belediyelerinden 
Gazze Belediyesi’nin talep etti-
ği Yakıt Yardımı, TDBB Yönetim 

Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Be-
lediyesi ve Şahinbey Belediyesi işbirliğinde 
2.400.000 TL yardım yapılması kararlaş-
tırılmıştı. Gazze Belediyesiyle imzalanan 
protokol çerçevesinde, bu rakamın ilk bö-
lümü olarak yaklaşık 100 bin USD mikta-
rındaki yakıt Gazze Belediyesine teslim 
edildi. Kalan miktar da bir takvim çerçeve-
sinde Gazze’ye ulaştırılacaktır.

Bilindiği gibi Gazze bölgesinde elektrik 
ihtiyacı büyük oranda jeneratörler vasıta-
sıyla karşılanıyor. Dolayısıyla yakıt yardımı 
başta elektrik üretimi ve hizmet araçlarının 
kullanımı olmak üzere bölge için büyük 
önem taşıyor.

Projenin mali sorumluluğunu TDBB ko-
ordinasyonunda Konya Büyükşehir, Bey-
koz ve Şahinbey Belediyeleri üstlenirken, 
sahada teslim operasyonu Türk Kızılay’ı 
tarafından yapıldı.

TDBB FİLİSTİN ÜYESİ GAZZE BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE YAKIT YARDIMI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Filistin Üyesi Gazze Büyükşehir Belediyesi’ne, konya 
Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi işbirliğinde ‘yakıt yardımı’ 
yapıldı.

gAzze belediyeSiyle 
imzAlAnAn Protokol 
çerçeveSinde, bu 
rAkAmın ilk bölümü 
olArAk yAklAŞık 100 
bin uSd miktArındAki 
yAkıt gAzze 
belediyeSine teSlim 
edildi.



4 AvRASYA’DA YEREL GÜNDEM

KIŞ 2021 SAYI 21

BİRLİK’TEN HABERLER

T DBB Filistin Üye Belediyelerden 
Beyt Hanun Belediyesi’nin talep 
ettiği 5 aylık Mazot Yardımı, TDBB 

Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendi-
rilmiş ve Beyt Hanun Belediyesinin kardeş 
şehri Selçuklu Belediyesi işbirliğinde tale-
bin karşılanması kararlaştırılmıştı.

Projenin mali sorumluluğunu TDBB ve 
Selçuklu Belediyesi üstlenirken, sahada 
teslim operasyonu Türk Kızılay’ı tarafın-
dan yapıldı.

Beyt Hanun

Beyt Hanun Gazze Şeridi’nin kuzey-do-
ğu kıyısında bir şehirdir. Şehrin nüfusu 
36.000’dir. Beyt Hanun Filistin Ulusal Yö-
netimi tarafından yönetilmektedir. İsrail 
Sderot’a sadece 6 km uzaklıkta ki Hanun 

Nehri’nin yakınlarında bulunmaktadır.

Filistin Beyt Hanun Belediyesi 2012 yı-
lında Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB)’ne üye olmuştu. Ayrıca Selçuklu 
Belediyesi ile Beit Hanun Belediyesi 2011 
yılında kardeşlik ve işbirliği anlaşması im-
zalamıştı.

beyt hAnun gAzze 
Şeridi’nin kuzey-
doğu kıyıSındA bir 
Şehirdir. Şehrin 
nüFuSu 36.000’dir. 
beyt hAnun FiliStin 
uluSAl yönetimi 
tArAFındAn yöne-
tilmektedir. iSrAil 
Sderot’A SAdece 6 km 
uzAklıktA ki hAnun 
nehri’nin yAkınlArın-
dA bulunmAktAdır.

FİLİSTİN BEYT HANUN BELEDİYESİ’NE 
YAKIT YARDIMI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) ve kardeş şehri selçuklu Belediyesi işbirliğinde, 
Filistin’in Beyt Hanun Belediyesi’ne ‘mazot yardımı’ yapıldı.
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Video konferans yöntemiyle ger-
çekleşen “Kapsayıcı ve Sürdü-
rülebilir Şehir Yönetimine Özel 

Sektör Katkısı” konulu eğitim programına 
Azerbaycan’ın farklı belediyelerinden 30 
Yerel Yönetici ve Uzman Katıldı.

Programın Açılış Oturumuna, UNDP İs-
tanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi 
Direktörü Sahba Sobhani, TDBB Genel 
Sekreteri Fahri Solak, UNDP Azerbaycan 
Temsilcisi Alessandro Fracassetti, Azer-
baycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı 
Temraz TAĞIEV, UCLG-Eurasia Genel 
Sekreteri Rasikh Sagitov, UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kibar 
Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Cum-
hurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları 

Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı katılarak 
konu ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Açılış Oturumundan sonra, Azerbaycan Şe-
hir Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri Tofiq 
Hasanov’un “Azerbaycan’da Belediyecilik 
Durum Analizi” başlıklı sunumu ile başla-
yan programda, “Şehirleşme Trendleri ve 
SKA’ların Yerelleştirilmesi”, “Kapsayıcı Şe-
hirleşme için Özel Sektörün Katılımı”, “Be-
lediye İşletmeleri Kurulması ve Yasal Çerçe-
ve”, “Belediye İşletmelerinin Etkili Yönetimi 
/ Küresel İyi Uygulamalar”, “Etki Yatırımcı-
lığı ve İslam Finansı”, “Risk ve Risk Yöneti-
mi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İki günlük Programda, UCLG-MEWA Ge-
nel Koordinatör Salim Korkmaz, UNDP 
IICPSD Proje Yöneticisi Aslıhan Albostan, 

AZERBAYCAN BELEDİYELERİ “ŞEHİR YÖNETİMİNE 
ÖZEL SEKTÖR KATKISI” EĞİTİM PROGRAMI YAPILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB), Birleşmiş milletler kalkınma Programı (undP) ve 
azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği işbirliğinde, uClG-meWa ve kibar Holding katkılarıyla 
düzenlenen “kapsayıcı ve sürdürülebilir Şehir yönetimine Özel sektör katkısı” konulu eğitim 
programı, video konferans yöntemiyle 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde yapıldı.

“kAPSAyıcı ve 
Sürdürülebilir 
Şehir yönetimine 
özel Sektör kAtkıSı” 
konulu ProgrAmA 
AzerbAycAn’ın FArklı 
belediyelerinden 
30 yerel yönetici ve 
uzmAn kAtıldı.
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Kibar Holding İnteraktif Çevre Danışman-
lık Müdürü Oğuzhan Akınç, İnşaat Yüksek 
Mühendisi Uğur Karahan, Anadolu Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Necdet Sağlam, UNDP IICPSD 
Proje Yöneticileri Funda Süzer ve Tuğba 
Varol ve UNDP Yolsuzlukla Mücadele ve 
Kamu Yönetimi Bölgesel Danışmanı Irakli 
Kotetishvili eğitici olarak yer aldı.

Eğitim Programı, Yerel Yönetimlere, temel 
belediye hizmet sunumunda sürdürüle-
bilirlik, esneklik ve kapsayıcılık sağlamak 
üzere özel sektör işbirlikleri için bir eko-

sistem ve yerelde kapasite yaratma ve güç-
lendirme için belediye işletmelerinin geli-
şimini teşvik etme ve destekleme amacıyla 
düzenlendi. Program, şehirleşme sürecinin 
temel kavramlar ve son gelişmeler hakkın-
da arka plan sağlayan ve şehirlerin kap-
sayıcı bir şekilde nasıl yönetilebileceğini 
açıklayan teknik modüler seminer olarak 
yapılandırıldı. Programda aynı zamanda 
temel belediye hizmetlerinde özel sektör 
katılımının farklı modellerinin açıklanma-
sı ve yasal çerçeve hakkında kapsamlı bir 
bakış açısı sunması amaçlandı.

ProgrAmdA 
Aynı zAmAndA 
temel belediye 
hizmetlerinde özel 
Sektör kAtılımının 
FArklı modellerinin 
AçıklAnmASı ve yASAl 
çerçeve hAkkındA 
kAPSAmlı bir bAkıŞ 
AçıSı SunmASı 
AmAçlAndı.
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Kitap Bosna Hersek’teki mevcut me-
zar taşlarının çeşitleri ve yapılış 
zamanları hakkında genel bilgiler 

içeriyor. Çalışma, dört yıllık teorik ve alan 
araştırmasının sonucunda ortaya çıktı. Ki-
tapta, Bosna Hersek’te Mezar Taşlarının 
Ortaya Çıkışı, Mezar Taşlarının Yapılma 
Dönemleri, Mezar Taşlarının Genel Özel-
likleri ve Şekilleri, Mezar Taşlarının Çe-
şitleri, Mezar Taşlarının Yapıldığı Malze-
meler, Mezar Taşı Süslemeleri, Taş İşçiliği 
Ekolleri, Mezar Taşlarının Ölen Kişinin 
Sosyal Konumunu Gösteren Şekil, Süsle-
me ve İşaretlere Göre Temel Dağılımı, Fesli 
Mezar Taşları, Mezar Taşlarının Yapımında 
Modern Dönem ve Bölgesel Özellikler gibi 
başlıklar yer alıyor.

Yazar Nihad Klinčević Önsöz’de kitap hak-
kında şu bilgileri veriyor: “Konuyu araştır-
mak için mevcut yazılı materyaller ve sözlü 
kaynaklar kullanıldı. Günümüzde mezar 
taşlarının çeşitleri ve şekilleri çok az kişi ta-
rafından bilinmekte. Çoğu zaman yapılan 
yorumlar yüzeysel, yarım kalmış ve bazen 
de tümüyle yanlıştır. Bu konu hakkındaki 
bilgiler önemsizleştirilmiş ve ülkemizdeki 
bilinirliği neredeyse tamamen kaybolmuş-
tur. Kitapla, neredeyse anlamları unutulan 
mezar taşlarının değerlerini ortaya çıka-
rıp bunları yeniden kültürümüze kazan-
dırmak amaçlanmıştır. Kitap için Bosna 
Hersek’te birçok mezarlık ziyaret edilmiş, 
çok sayıda mezar taşı fotoğraflanarak ki-
tapta yer verilmiştir.”

“BOSNA HERSEK’TE MEZAR TAŞLARI” 
KİTABI TDBB TARAFINDAN YAYINLANDI
“Bosna Hersek’te mezar taşları” adlı kitap, türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) tarafından 
üç dilde (Boşnakça, türkçe ve ingilizce) yayınlandı.

çAlıŞmA, dört yıllık 
teorik ve AlAn 
ArAŞtırmASının 
SonucundA ortAyA 
çıktı.



8 AvRASYA’DA YEREL GÜNDEM

KIŞ 2021 SAYI 21

BİRLİK’TEN HABERLER

Konferansa, Türkiye’den Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği (TDBB) Yö-
netim Kurulu Üyesi, Beykoz Bele-

diye Başkanı Murat Aydın ve TDBB Genel 
sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Arnavutluk Belediyeler Birliği 
Genel Müdürü Agron Haxhımalı ve TDBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Azerbaycan Beledi-
yeler Birliği Genel Sekreteri Tofiq Hasanov 
yanında, Türkistan (Kazakistan) Belediye 
Başkanı Rashid Ayupov, OWHC Başkanı 
ve Krakow (Polonya) Belediye Başkanı Ja-
cek Majchrowski, Kazan Belediye Başkanı 
İlsur Metshin, OWHC Genel Sekreteri Lee 
Minaidis, Dünya Miras Kentleri Avrasya 
Bölge Koordinatörü Rasikh Sagitov, Novi 
Pazar (Sırbistan) Belediye Başkanı Nihat 

Biševac, Yakutistan Kültürel Mirası Koru-
ma Daire Başkanı Nikolay Makarov, Şehr-
i-Sebz (Özbekistan) Şehri Başkanı Akram 
Sulaimanov, Bolgar (Rusya) Belediye Baş-
kanı Fargat Mukhametov, Denpasar (En-
donezya) Belediye Başkanı Gusti Ngurah 
Jaya Negara, Tahran (İran) Belediye Başkan 
Yardımcısı Javadi Yeganeh, Fes (Fas) Bele-
diye Başkanı Idriss Azami Al Idrissi, Oş 
(Kırgızistan) Belediye Başkan Yardımcısı 
Zamir Yusupov, Veliky Novgorod (Rusya) 
Belediye Başkanı Sergey Busurin’in yanı 
sıra Çin, Almanya, Yunanistan gibi tarihi 
ve kültürel değerlerini koruma konusun-
da deneyime sahip 30 ülkeden 50’den fazla 
şehrin temsilcileri katıldı.

DÜNYA MİRAS ŞEHİRLERİ 10. ULUSLARARASI 
AvRASYA KONFERANSI YAPILDI
dünya miras Şehirleri, 10. uluslararası avrasya konferansı, 30 ülkeden yerel yöneticinin 
katılımıyla kazakistan’ın türkistan Belediyesi ve dünya miras Şehirleri Örgütü avrasya Bölge 
sekreterliği (OWHC)’nin işbirliği ile çevrimiçi olarak, 2 nisan 2021 tarihinde yapıldı.

konFerAnS, 
hem uneSco 
dünyA mirASlArı 
liSteSinde bulunAn 
kentlerin belediye 
bAŞkAnlArını, hem 
de uneSco dünyA 
mirASı liSteSi’ne 
yAzılmAyA AdAy 
göSterilen kentlerin 
yöneticilerini bir 
ArAyA getirdi.
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Konferans, hem UNESCO Dünya Miras-
ları listesinde bulunan kentlerin belediye 
başkanlarını, hem de UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne yazılmaya aday gösterilen 
kentlerin yöneticilerini bir araya getirdi.

Konferansta katılımcılar, tarihi miras ve 
kültürün korunması, turizmin gelişimi, 
şehirlerin doğru planlanması ve iyileştiril-
mesi, yeni yapıların inşası bağlamında tari-
hi çekiciliğin korunması konuları tartışıldı. 
Ayrıca karantina koşulları altında kültürel 
mirasın ve turizmin nasıl geliştirilebilece-
ğine ilişkin konular ele alındı.

TDBB Yönetim Kurulu Üyesi, Beykoz Be-
lediye Başkanı Murat Aydın konferansta 
yaptığı konuşmada, “Geleceğe emin adım-
larla yürümek için, geçmiş ve bugün ara-
sında bir köprü kurmak gerekiyor. Tarihi 
mirası gün yüzüne çıkarmak ve korumak 
için iki koşul sağlanmalıdır. Bunlar Politik 
sürdürülebilirlik ve Finansal Sürdürüle-
bilirliktir. Politik sürdürülebilirlik, uzun 
yıllar süren çalışmalar kesintiye uğrama-
ması için bir stratejik plan çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir. Finansal Sürdürüle-
bilirlik de finansal garantiyi sağlamak için 
kâr etme hedefi olmayan kamusal bir bakış 
sağlanmalıdır. Elde ettiğimiz sonuçlar bize 
hep şunu gösterdi: Gelecekteki mutluluk ve 
refah, tarihi mirasımıza sahip çıkmamızda 
gizli” dedi.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ise, 
TDBB’nin Covid-19 salgını sürecinde Üye 
Belediyeler ile ortak hareket ederek, Özbe-
kistan, Azerbaycan gibi Üye ülkeler ve Rus-
ya Şehirler Birliği gibi İşbirliği Kuruluşları 

ile “Covid-19 ile Mücadelede Belediyelerin 
Çalışmaları” konulu geniş katılımlı tecrübe 
paylaşımı programları gerçekleştirdiğini, 
bunun yanı sıra, talep eden üye ülkelere 
yönelik maske yardımları vb. çalışmaların 
yapıldığını söyledi. Solak ayrıca, Covid 19 
sürecinin Türkiye’de turizm sektörüne et-
kilerini ve hangi önlemlerin alındığını ay-
rıntılı bir şekilde anlattı.

Dünya Mirası Şehirleri 10. Uluslararası 
Avrasya Konferansı’nın ardından sonuç 
bildirisi yayınlandı. Bildiride, konferansın 
düzenlenmesine verilen destek için ara-
larında Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB)’nin de olduğu kuruluşlara teşek-
kür edilerek, işbirliğini genişletmek ve tu-
rizm (ortak turist turlarının oluşturulması, 
doğrudan uçuşlarda artış), sanal turizm 
(ortak sanal 3D turlar), gençlerin ücretsiz 
kültür ve turizm alanlarında eğitim değişi-
mi, insani yardım gibi alanlarda ortak etki-
leşim gibi önerilerde bulunuldu.

tdbb yönetim kurulu 
üyeSi, beykoz bele-
diye bAŞkAnı murAt 
Aydın konFerAnStA 
yAPtığı konuŞmA-
dA, “geleceğe emin 
AdımlArlA yürümek 
için, geçmiŞ ve bugün 
ArASındA bir köPrü 
kurmAk gerekiyor.



10 AvRASYA’DA YEREL GÜNDEM

KIŞ 2021 SAYI 21

BİRLİK’TEN HABERLER

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenle-
nen toplantıya; Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanı ve Bursa Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Alinur Aktaş, Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği Başkanı ve Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı 
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, Doğu Anadolu Belediye-
ler Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TBB 
Encümen Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji 
Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyük-

şehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yağlı 
Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı 
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği Başka-
nı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Hayrettin Güngör, TBB Meclis 
1. Başkan Vekili ve Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Ke-
pez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bur-
sa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmanga-
zi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pasin 
Ovası Belediyeler Birliği Başkanı ve Köp-
rüköy Belediye Başkanı Osman Belli, TBB 

BELEDİYE BİRLİKLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
KONYA’DA YAPILDI
türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Birlik Başkanları istişare toplantısı, 29 mart 
2021 tarihinde konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

bAŞkAn AltAy, “tdbb 
özellikle gönül 
coğrAFyAmızdAki 
belediyelerle 
tecrübe PAylAŞımı, 
kArdeŞ Şehir 
iliŞkileri bAŞtA 
olmAk üzere birçok 
Proje yürütüyor” 
iFAdelerini kullAndı.
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Genel Sekreteri Birol Ekici, TBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
başkenti Konya’nın 1989 yılında başlayan 
belediyecilik hareketinin en önemli şehir-
lerinden olduğunu kaydederek, “Birlikleri-
miz arasındaki istişareden Türkiye Beledi-
yeler Birliği’nin koordinasyonunda başarılı 
işler çıkacaktır. Çünkü bilgi ve tecrübeyi 
birbirimize aktararak çok daha başarılı 
olabiliriz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüt-
tükleri birçok ulusal ve uluslararası birlik 
başkanlıkları olduğunu anlatarak konuş-
masını sürdüren Başkan Altay, “Şu anda 
TDBB Başkanlığı görevini yürütüyorum. 
TDBB, 30 ülkeden bin 170 belediyenin 
üye olduğu uluslararası bir birliktir. TDBB 
özellikle gönül coğrafyamızdaki belediye-
lerle tecrübe paylaşımı, kardeş şehir ilişki-
leri başta olmak üzere birçok proje yürütü-
yor. Bununla birlikte UCLG eş başkanlığı 
görevini yürütüyorum. Orada da hem ül-
kemizi temsil ediyoruz hem de gönül coğ-
rafyamızdaki özellikle mazlum milletlerin 
sesi olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin ise, pandemiden sonra yeni bir 
dünya kurulduğunu belirterek, tecrübe 
paylaşımının çok önemli olduğunu söyle-
di. Konya’nın yerel kalkınmada baş aktör 
olmuş bir şehir olduğunu aktaran Şahin, 
“Zaten şehre geldiğiniz zaman bir huzur 
buluyorsunuz. Yaşanabilir bir medeniyet 
şehri görüyorsunuz. Uğur Başkanın hem 
uluslararası hem ulusal alanda yaptığı ça-
lışmaları takdir ediyoruz” diye konuştu.

türkiye belediyeler 
birliği bAŞkAnı ve 
gAziAnteP büyükŞehir 
belediye bAŞkAnı 
FAtmA ŞAhin iSe,  
“zAten Şehre 
geldiğiniz zAmAn bir 
huzur buluyorSunuz. 
yAŞAnAbilir bir 
medeniyet Şehri 
görüyorSunuz. 
uğur bAŞkAnın 
hem uluSlArArASı 
hem uluSAl AlAndA 
yAPtığı çAlıŞmAlArı 
tAkdir ediyoruz” diye 
konuŞtu.
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TDBB ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Başkanlığındaki toplantıya, TDBB 

Genel Sekreteri Fahri Solak, Birlik Yürüt-
me Kurulu üyeleri Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Şahin-
bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 
ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 
katıldı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 17 
Şubat 2021 tarihindeki Yürütme Kurulu 
toplantısından bu yana gerçekleştirilen ça-
lışmalar ve gündem hakkında bilgi verme-
siyle başlayan toplantı, gündemdeki konu-
ların görüşülmesiyle devam etti.

Bu çerçevede, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi ve TDBB işbirliğinde faali-
yet alanları çerçevesinde ortak program-
lar düzenlenmesine, Filistin Beyt Hanun 

Belediyesi’ne Mazot Yardımı Projesinin, 
TDBB ve Kardeş Şehri Selçuklu (Konya) 
Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilmesi-
ne, 2021 yılı Sonbaharında “Bağımsızlıkla-
rının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri’nde 
Yerel Yönetimlerin Gelişimi” temalı ulus-
lararası bir Sempozyum düzenlenmesine, 
18-30 Haziran 2021 tarihlerinde düzen-
lenecek “511. Ayvaz Dede Şenlikleri” için 
Donji Vakuf Belediyesine destek verilme-
sine, Dünya Miras Kentleri Organizasyonu 
(OWHC) Avrasya Sekretaryası tarafından, 
02 Nisan 2021 tarihinde online olarak dü-
zenlenecek “10. Uluslararası Avrasya Dün-
ya Miras Kentleri Konferansı”na TDBB’yi 
temsilen katılım sağlanmasına, Moğolistan 
Üye Belediyelere yönelik olarak “Pande-
mi Sürecinde Belediyelerin Rolü” konulu 
tecrübe paylaşımı konferansı düzenlen-
mesine, TDBB yayınları arasında basılan 
“Türkiye’nin Bosna Hersek ve Sancak Böl-
gesi’ndeki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplo-
masisi” ve “Bosna Hersek’te Mezar Taşla-
rı” kitapları için Saraybosna ve İstanbul’da 
tanıtım programları düzenlenmesine, 
Konya merkezli “Dünya Miras Kentleri 
Organizasyonu (OWHC) – Orta Doğu ve 
Batı Asya Sekretaryası” kurulması süreci-
ne destek olunmasına ve Çeltik (Konya) 
Belediyesi’nin Birliğimize yapmış olduğu 
üyelik müracaatının uygun görüşle Yöne-
tim Kuruluna sunulmasına, karar verildi.
Toplantı sonunda, TDBB destekleme prog-
ramına kayıtlı Türkiye’deki üniversitelerde 
yüksek lisans veya doktora yapan öğrenci-
lerin, tezleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar 
dinlendi. Öğrencilerin tezlerinin destek-
lenmeye devam edilmesine karar verildi.

toPlAntı, tdbb genel 
Sekreteri FAhri 
SolAk’ın 17 ŞubAt 
2021 tArihindeki 
yürütme kurulu 
toPlAntıSındAn bu 
yAnA gerçekleŞtirilen 
çAlıŞmAlAr ve 
gündem hAkkındA 
bilgi vermeSiyle 
bAŞlAdı.

TDBB MART AYI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 
vİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) mart ayı yürütme kurulu toplantısı, 25 mart 2021 
Perşembe günü video konferans yöntemiyle yapıldı.
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Birlik merkezinde gerçekleştirilen gö-
rüşmeye, Jablanica Belediye Başkanı 
Damir Şabanoviç, Jablanica Beledi-

yesi Meclis Üyesi Said İkoviç, Jablanica Li-
sesi Müdürü Edin İdrizoviç, Başkan Danış-
manı Muhammed Muhinhadziç ve TDBB 
Genel Sekreteri Fahri Solak katıldı.

Görüşmede, Jablanica Belediyesi’nin Bağcı-
lar ve Başiskele Belediyeleri ile TDBB koor-
dinasyonunda Kardeş Şehir ilişkisi kurması 
ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanları de-
ğerlendirildi.

Jablanica Belediye Başkanı Damir Şaba-
noviç, “Burada olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. TDBB ile ilişkilerimizi geliştirmek 
istiyoruz. Türkiye’deki belediyeler ile kardeş 
şehir ilişkisi kurmak için desteklerinizi bek-
liyoruz. Daha önce kardeş şehir protokolü 
imzalanan Başiskele Belediyesi ile ilişkileri 
canlandırmak istiyoruz. Ayrıca bu ziyareti-
mizde Başkanı Lokman Çağırıcı ile görüş-
tüğümüz Bağcılar Belediyesi ile de kardeş 

şehir protokolü imzalamak istiyoruz. TDBB 
heyetini de şehrimizde ağırlamayı arzu edi-
yor ve sizleri Jablanica’ya davet ediyoruz” 
dedi.

Fahri Solak heyete ziyaretleri için teşek-
kür ederek, yeni seçilen Jablanica Belediye 
Başkanı Şabanoviç’i tebrik etti. TDBB’nin 
Bosna Hersek’e yönelik çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Solak, Bosna’dan 31 beledi-
yenin TDBB’ye üye olduğunu ve bunların 
Türkiye’de çok sayıda kardeş şehirleri bu-
lunduğunu belirtti. Bosna ile yakın çalış-
maktan duyulan memnuniyeti dile getiren 
Solak, Jablanica Belediyesi’nin Bağcılar ve 
Başiskele belediyeleriyle kardeş şehir ilişkisi 
kurulmasıyla ilgili çalışma yürütüleceğini 
ve kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının 
ardından, kardeş şehirlerle birlikte ortak 
çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Görüşme Jablanica Belediye Başkanı 
Şabanoviç’e TDBB Üyelik Beratının takdi-
mi ile tamamlandı.

BOSNA HERSEK JABLANİCA BELEDİYE BAŞKANI 
ŞABANOvİÇ TDBB’Yİ ZİYARET ETTİ
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Bosna Hersek üyesi Jablanica Belediye Başkanı damir 
Şabanoviç ve beraberindeki heyet, 12 mart 2021 tarihinde tdBB’yi ziyaret etti.

görüŞmede, 
jAblAnicA 
belediyeSi’nin 
bAğcılAr ve bAŞiSkele 
belediyeleri ile tdbb 
koordinASyonundA 
kArdeŞ Şehir 
iliŞkiSi kurmASı 
ve iŞbirliğinin 
geliŞtirilmeSi 
imkAnlArı 
değerlendirildi.



14 AvRASYA’DA YEREL GÜNDEM

KIŞ 2021 SAYI 21

BİRLİK’TEN HABERLER

Birlik merkezinde gerçekleştirilen 
görüşmeye, Dünya Miras Kentleri 
Avrasya Bölge Koordinatörü Rasikh 

Sagitov, TDBB Genel Sekreteri Fahri So-
lak, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan 
Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Ga-
taullin ve TDBB Dış İlişkiler Uzmanları 
katıldı.

Rasikh Sagitov görüşmede, “Türkiye’den 
Dünya Miras Kentleri’ne üye olan 10 bele-
diye var. Türkiye ile ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek istiyoruz. TDBB’nin çalışma-
larını yakından takip ediyor ve takdir edi-
yoruz. Bugünkü ziyaretimizin sebebi de iki 
kurum arasındaki ilişkilerin güçlenmesini 
sağlamak. Bugünkü ziyaretimiz bunun ilk 
adımı diye düşünüyorum. Dünya Miras 
Kentleri Organizasyonuna Türkiye’den yeni 
üyeler kazanmak için TDBB’den destek 
bekliyoruz. Ayrıca Dünya Miras Kentleri 
Avrasya Bölge Koordinatörü olarak sizleri 
1-3 Nisan 2021 tarihlerinde Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde düzenlenecek olan ‘X. 
Uluslararası Avrasya Dünya Miras Kentleri 
Konferansı’na davet ediyorum. Bu konfe-
ransta katılımcılar, tarihi mirasın korun-

masıyla ilgili önemli meseleleri ve kültürel 
miras gelişiminin imkanlarını ayrıntılı bir 
şekilde tartışılacak. Ayrıca katılımcılar mi-
rasın korunması ile ilgili yapılması gereken 
çalışmalar hakkında bilgi edinecekler” İfa-
delerini kullandı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ise, 
“TDBB olarak Tataristan ile ilişkilerimiz 
çok iyi durumda. Birçok projede işbirliği 
yaptık. Somut birçok proje gerçekleştirdik 
ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 
TDBB Yönetim Kurulunda Tataristan da 
temsil edilmektedir. Hem ülkemize hem 
de birliğimize yapmış olduğunuz ziyaretten 
dolayı teşekkür ediyorum. Dünya Miras 
Kentleri Avrasya Bölgesi ile de yakından 
çalışmak ve işbirliği yapmak bizi memnun 
eder. Türkistan’da yapılacak olan ‘X. Ulus-
lararası Avrasya Dünya Miras Kentleri 
Konferansı’ davetiniz için teşekkür ederim. 
Türkistan şehri Kazakistan’dan TDBB’ye 
üye olan belediyelerden birisi. Umarım bu 
program işbirliğimizin gelişmesine katkı 
sağlar” dedi.

Ziyaret günün anısına karşılıklı hediyeleş-
me ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

DÜNYA MİRAS KENTLERİ AvRASYA BÖLGE 
KOORDİNATÖRÜ TDBB’Yİ ZİYARET ETTİ
dünya miras kentleri avrasya Bölge koordinatörü rasikh sagitov ve beraberindeki heyet, 9 
mart 2021 tarihinde türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB)’ni ziyaret etti.

rASikh SAgitov 
görüŞmede, 
“türkiye’den dünyA 
mirAS kentleri’ne 
üye olAn 10 belediye 
vAr. türkiye ile 
iliŞkilerimizi dAhA 
dA geliŞtirmek 
iStiyoruz. tdbb’nin 
çAlıŞmAlArını 
yAkındAn tAkiP ediyor 
ve tAkdir ediyoruz” 
iFAdelerini kullAndı.
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Birlik merkezinde TDBB Genel Sek-
reteri Fahri Solak ile gerçekleştirilen 
görüşmede, Abasan Al-Kabira Be-

lediyesi ile Türkiye Belediyeleri arasında 
Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve ortak 
proje imkanları değerlendirildi. Abu Zari-
fa, Abasan Al-Kabira’nın Gazze bölgesinde 
otuz bin nüfuslu bir belediye olduğunu 
ve önemli geçim kaynaklarından birinin 
zeytincilik olduğunu belirtti. Dolayısıy-
la Türkiye’de benzer tarımsal faaliyetleri 
olan şehirlerle kardeş şehir ilişkisi kurmak 
istediklerini ifade ederek, bunun için 
TDBB’den destek beklediklerini belirtti. 
Ayrıca, Abasan Al-Kabira Belediyesi’nin 
zeytin sıkma tesisi projesi ile ilgili de bilgi 
vererek, bu proje için de destek bekledikle-
rini ifade etti.

Görüşmede Fahri Solak ziyaretleri için 
teşekkür ederek, TDBB’nin Filistin’e yö-
nelik çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 
Filistin’den halen belediyenin 33 üye ol-
duğunu ve bunların Türkiye’de çok sayıda 
kardeş belediyeleri bulunduğunu belirt-
ti. Filistin ile yakın çalışmaktan duyulan 
memnuniyeti dile getiren Solak, Abasan 
Al-Kabira belediyesine Türkiye’den ben-
zer tarımsal özelliklere sahip kardeş şehir 
bulunmasıyla ilgili çalışma yürütüleceğini 
ve kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasından 
sonra, kardeş şehirlerle birlikte ortak ça-
lışmalar yapılabileceğini ifade etti. Zeytin 
sıkma tesisi ile ilgili de, projenin yazılı ola-
rak gönderilmesinden sonra TDBB Yöne-
tim Kurulunda değerlendirileceğini belirtti

FİLİSTİN ABASAN AL-KABİRA BELEDİYE BAŞKANI 
ABU ZARİFA TDBB’Yİ ZİYARET ETTİ
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Filistin üyesi abasan al-kabira Belediye Başkanı dr. 
anwar abu-zarifa, 5 mart 2021 tarihinde tdBB’yi ziyaret etti.

birlik merkezinde 
tdbb genel Sekreteri 
FAhri SolAk ile 
gerçekleŞtirilen 
görüŞmede, 
AbASAn Al-kAbirA 
belediyeSi ile türkiye 
belediyeleri ArASındA 
kArdeŞ Şehir iliŞkiSi 
kurulmASı ve ortAk 
Proje imkAnlArı 
değerlendirildi.
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TDBB ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Başkanlığındaki toplantıya, TDBB 

Genel Sekreteri Fahri Solak, Birlik Yürüt-
me Kurulu üyeleri Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Şahin-
bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 
ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 
katıldı.

Toplantı, TDBB Genel Sekreteri Fahri 
Solak’ın 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısından bu yana 

gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hak-
kında bilgi vermesi ile başladı.

Toplantıda, TDBB’nin İşbirliği kuruluşu 
Rusya Şehirler Birliği’nin 30. Kuruluş Yıl-
dönümü dolayısıyla Tebrik Yazısı yazılma-
sına, 2020 Yılı TDBB Faaliyet Raporunun 
hazırlıklarının başlatılmasına, Türkiye zi-
yaretleri kapsamında, Kazakistan ve Jabla-
nica (Bosna Hersek) heyetleri ile görüşme 
yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, Arnavutluk Yerel Özerklik Derneği 
(ALAA) ve Akşehir (Konya) Belediyesi’nin 
TDBB’ye üyelik taleplerinin uygun görüşle 
Yönetim Kuruluna sunulması kararlaştırıldı

TDBB ŞUBAT AYI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 
vİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Şubat ayı yürütme kurulu toplantısı, 17 Şubat 2021 
tarihinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

AyrıcA, ArnAvutluk 
yerel özerklik 
derneği (AlAA) ve 
AkŞehir (konyA) 
belediyeSi’nin 
tdbb’ye üyelik 
tAlePlerinin uygun 
görüŞle yönetim 
kurulunA SunulmASı 
kArArlAŞtırıldı.
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Türk Dili Yılı ve UNESCO’nun kara-
rıyla Bilge Tonyukuk Yazıtı’nın diki-
lişinin 1.300’üncü yıl dönümüne it-

hafen Altındağ’daki bir parka Türk Dünyası 
Tonyukuk Parkı adı verildi ve park içerisin-
de Orta Asya’daki Orhun Irmağı Vadisi’ne 
8’inci yüzyılda dikilmiş olan Bilge Tonyu-
kuk Yazıtının birebir aynısının bulunduğu 
özel bir alan oluşturuldu.

Ankara Altındağ’da gerçekleştirilen açı-
lış törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Altın-
dağ Belediye Başkanı ve TDBB Yönetim 

Kurulu  Üyesi Asım Balcı, Kerkük Millet-
vekili, Irak Türkmen Cephesi Genel Başka-
nı Erşat Salihi, Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran, Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kıdırali 
ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, “Bilge Tonyukuk 
Yazıtının dikilişinin 1300’üncü yılına itha-
fen Uluslararası Türk Akademisi ile Altın-
dağ Belediyesi kıymetli bir iş birliğine imza 
attılar. Aziz milletimizin kadim tarihi ile ata 

TÜRK DÜNYASI TONYUKUK PARKI vE BİLGE 
TONYUKUK ANITI ALTINDAĞ’DA AÇILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) üyesi altındağ Belediyesi ve uluslararası türk 
akademisi iş birliğinde yaptırılan türk dünyası tonyukuk Parkı ve Bilge tonyukuk anıtı, 22 
Şubat 2021 tarihinde düzenlenen törenle açıldı.

tbmm bAŞkAnı 
muStAFA ŞentoP, 
“bilge tonyukuk 
yAzıtının dikiliŞinin 
1300’üncü yılınA 
ithAFen uluSlArArASı 
türk AkAdemiSi ile 
AltındAğ belediyeSi 
kıymetli bir iŞ 
birliğine imzA 
AttılAr” dedi.

altındaĞ
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yurdu arasındaki güçlü bağın nişanesi olan 
park ve anıtın hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Tarihimize ve kültürümüze duydu-
ğumuz bağlılık ve ilginin yansıması olan 
Tonyukuk Anıtı’nın Türkiye’nin kalbinde 
dikilmesinin milli mefkuremizin işaret taş-
larına verilen bir değer olarak görüyorum. 
Ata yurdundan ana yurduna uzanan geniş 
bir coğrafyada tebarüz eden milletimizin 
yüksek kültürünü Bilge Tonyukuk’un anı-
tı üzerinden bugüne taşıdıkları için emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Altındağ Belediyesi olarak bu projeyle hem 
Türk dünyasına hem de geleceğe bir kat-
kıları olacağı için mutluluk duyduklarını 
belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım 
Balcı ise, “Bilindiği üzere, UNESCO tara-
fından geçtiğimiz yıl ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ 
ilan edilmişti. Uluslararası Türk Akademisi 
ile ortak bir çalışma yürüterek, içerisinde 
Tonyukuk Yazıtı’nın birebir aynısının oldu-
ğu bu yeşil alanımıza ‘Türk Dünyası Tonyu-
kuk Parkı’ adını verdik. Önemli bir kültürel 
değeri Altındağ’ımızda yaşatacak olmak 
bizler için gurur verici. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa 
Şentop’a da bu çalışmaya desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılış kur-
delesi kesildi ve katılımcılarla birlikte park 
gezildi.

konuŞmAlArın 
ArdındAn PArkın 
AçılıŞ kurdeleSi 
keSildi ve 
kAtılımcılArlA 
birlikte PArk gezildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş-
me sonrası açıklama yapan Ga-
gavuz Özerk Yeri Başkanı İrina 

Vlah, “Türkiye Gagauzya’yı 26 yıl yalnız 
bırakmadı. Türkiye her zaman bizim ya-
nımızdadır ve her zaman bize yardım etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COVİD-19 
ile mücadele konusunda Gagauzya’ya 
aşı yardımında bulunmasını rica ettim. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bunu olumlu 
karşıladı ve yardımcı olacaklarını söyle-
di. Ayrıca, Türkiye’nin desteğiyle Gagauz-
ya’daki en büyük altyapı projelerinin uy-
gulanması, çok işlevli bir spor kompleksi 
inşaatı, Vulcanesti’ye su temini ve Endüstri 
Koleji’nin inşaatı gibi yatırımlar hakkında 
bilgi verdim” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gö-

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAGAUZ ÖZERK YERİ 
BAŞKANI İRİNA vLAH’I KABUL ETTİ
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) yönetim kurulu üyesi, Gagauz Özerk yeri Başkanı 
irina vlah, 23 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan tarafından 
Cumhurbaşkanlığı külliyesi’nde kabul edildi. vlah, türkiye ziyareti çerçevesinde ayrıca dışişleri 
Bakanı mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve spor Bakanı mehmet kasapoğlu ile de görüştü

gAgAvuz özerk yeri 
bAŞkAnı irinA vlAh, 
“türkiye gAgAuzyA’yı 
26 YIL YALnIz 
bırAkmAdı. türkiye 
her zAmAn bizim 
yAnımızdAdır ve her 
zAmAn bize yArdım 
etti” diye konuŞtu.

GaGauz Özerk yeri
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rüşmesinde ise Vlah, “Türk iş insanlarına 
çağrıda bulunuyorum. Biz her zaman iş 
adamlarının yanındayız. Yatırım yapacak 
olanlara her türlü desteği sağlıyoruz. Her 
bir sorunlarında yardımcı oluruz. Bizim 
insanlarımız çok çalışkan. Gagauzya’ya kim 
gelirse biz çok sevineceğiz. Salgın sürecin-
de Türkiye’nin verdiği destek için ayrıca 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Mevlüt Çavuşoğlu’da, Gagauz soydaşları-
mızın Moldova’yla ilişkilerimizde dostluk 
köprüsü olduğunu ve onlara her alanda 
destek vermeye devam edeceklerini vurgu-
ladı.

Irina Vlah’ın, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile gö-
rüşmesinde ise, Gagauz başkenti Komrat’ta 
çok işlevli bir spor kompleksinin inşaatının 
tamamlanması ve eksiklerinin giderilme-
si konusu konuşuldu. Bakan Kasapoğlu, 
Gagauzya’ya gerekli teçhizat ve ekipmanın 
sağlanması konusunda ek destek sağlama-
ya hazır olduklarını ifade etti.

Gagauzya Başkanı Vlah, Gagauzya’da Fut-
bol Akademisi’nin kurulması ve diğer spor-
ların geliştirilmesi ve tanıtılması için Türk 
Hükümeti’nin desteğini istedi. Vlah ayrıca, 
Bakan Kasapoğlu’nu 2021 baharında ta-
mamlanması planlanan spor kompleksinin 
açılışına davet etti.

bAkAn kASAPoğlu, 
gAgAuzyA’yA gerekli 
teçhizAt ve ekiPmAnın 
SAğlAnmASı 
konuSundA ek deStek 
SAğlAmAyA hAzır 
olduklArını iFAde 
etti.
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Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İsa Eliri’nin yaptığı büstün açılış 

törenine, Özbekistan Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Alişar Azamhocayev, Ke-
çiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 
Harezm Valisi Ferhod Ermanov, Keçiören 
Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye-Özbekis-
tan Parlamentolararası Dostluk Grup Baş-
kanı, Bursa Milletvekili Osman Mesten, 
Özbekistan’dan gelen heyet, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davet-
liler katıldı.

Büstün açılışında konuşan Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok, “Özbekistan ve Tür-
kiye kardeş iki ülkedir. Gelecek nesillerimi-
zin atalarını tanımaları için bu eserleri ilçe-
mizde yaşatmaya devam edeceğiz. Hive’nin 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesi-
lesiyle bu eseri yaptık. Burada Türkistan, Se-
merkant, Hive havasını soluduk” dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çi Alişar Azamhocayev ise konuşmasında, 
Hive’nin Türk Dünyası Başkenti seçilmesi-
nin ardından Keçiören’e yapılan Harezmî 
büstünün isabetli bir adım olduğunu kay-
dederek şunları söyledi: “İki yıl önce Öz-
bekistan, Türkiye’nin de istediği gibi Türk 
Konseyi üyesi seçildi. Bu durum ilişkilerin 
gelişmesinde etkili oldu. Hive şehrinin 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu 
değerli dostum Turgut Altınok ile bir gö-
rüşme yaparken öğrendim ve kendisiyle 
paylaştım. Bir süre sonra beni Keçiören’e 
davet ederek sürpriz yaptı ve bu güzel büs-
tü gösterdi. Belediye başkanımıza ve hey-
kelin mimarına teşekkür ediyorum. Yaşa-
sın Özbekistan Türkiye dostluğu, yaşasın 
Özbekistan Türkiye halklarının dostluğu” 
dedi.

Hârezmî Hk.

Harezmi 780 yılında Özbekistan’ın Hive 
bölgesinde bulunan Harezm şehrinde 
doğdu. Harezm’de temel eğitimini alan 
Harezmi, gençlik döneminde Bağdat’a gi-
derek burada eğitimini sürdürdü. Abbasi 
devleti tarafından desteklendi ve dönemin 
en iyi âlimlerinin girdiği Beyt’ül-Hikme’de 
yer aldı. Bağdat’ta Saray kütüphanesinde 
yönetici oldu. Büyük İslam bilgini El Ha-
rezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır 
rakamını ilk olarak açıklayan, insanlık ta-
rihinin en önemli matematikçilerinden bi-
risidir. Bugünkü bilgisayar bilimi ve dijital 
elektroniğin temeli olan 2’lik (binary) sayı 
sistemini ve 0 (sıfırı) bulmuştur. Bu büyük 
alim sadece matematik ile ilgilenmemiş, 
astronomi ve coğrafya alanlarında yaptığı 
çalışmaları da günümüze kadar ulaşmıştır. 
850 yılında Bağdat‘ta vefat etmiştir.

HAREZMÎ BÜSTÜ KEÇİÖREN’DE DÜZENLENEN 
TÖRENLE AÇILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Üyesi keçiören Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti 
ankara Büyükelçiliği işbirliğinde yaptırılan Harezmi büstü, 3 mart 2021 tarihinde düzenlenen 
törenle açıldı

hArezmi 780 yılındA 
özbekiStAn’ın hive 
bölgeSinde bulunAn 
hArezm Şehrinde 
doğdu. hArezm’de 
temel eğitimini AlAn 
hArezmi, gençlik 
döneminde bAğdAt’A 
giderek burAdA 
eğitimini Sürdürdü.

keÇiÖren
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Anayasa referandumu ile 7 vilayette, 
2 büyükşehirde, 26 ilçede toplam 
448 yerel meclis üyelerinin seçimi 

de yapıldı.

Toplam 7 bin 560 sandalyeli meclis üyeliği 
için, 59 siyasi partiden 5 bin 300’ü kadın 
olmak üzere yaklaşık 30 bin aday yarıştı.

3 milyon 606 bin seçmenin bulunduğu 
Kırgızistan’da 1.295.943 seçmen oy kullan-
dı. Yerel Seçimlere katılım oranı yüzde 36 
oldu.

Seçmene verilen iki pusulada, parti isim-
leri ve “hepsine karşı” seçeneği ile anayasa 
referandumu için “evet” ve “hayır” seçene-
ği yer aldı.

Kırgızistan’da şehir ve köy meclisi üyeleri 
halk tarafından, Belediye Başkanları ise se-
çilen meclis üyeleri tarafından belirleniyor.

Halk anayasa deĞiŞikliĞine 
yÜzde 79 Oyla evet dedi

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un liderli-

ğindeki yeni siyasi yönetim, köklü değişik-
liklerin yapıldığı ve cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemini öngören anayasa taslağını 
referanduma sundu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören 
anayasa değişiklikleri için yapılan referan-
dumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 79’u 
yeni anayasaya “evet”, seçmenlerin yüzde 
13’ü ise “hayır” dedi. Referandumda katılım 
oranı yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti.

KIRGIZİSTAN’DA YEREL SEÇİMLER vE ANAYASA 
REFERANDUMU YAPILDI
kırgızistan’da halk, yerel meclis üyelerini belirlemek ve yeni anayasa taslağını oylamak üzere 11 
nisan 2021 tarihinde sandık başına gitti.

oy kullAnAn 
Seçmenlerin yüzde 
79’u yeni AnAyASAyA 
“evet”, Seçmenlerin 
yüzde 13’ü iSe “hAyır” 
dedi. reFerAndumdA 
kAtılım orAnı 
yüzde 30,89 olArAk 
kAyıtlArA geçti.

kırGızistan
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Açılış törenine, Kazakistan Başba-
kan Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Mukhtar Tileuberdi, İstan-

bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı 
Ömer Arısoy, TDBB Genel Sekreteri Fahri 
Solak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Ab-
zal Saparbekuly, Milletvekilleri, STK tem-
silcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 
törende yaptığı konuşmada, şairlerin hem 
kültürlerin inşa sürecindeki rolleri hem de 
ait oldukları dillerin velinimeti olmaları 
dolayısıyla halkların da kurucularından ol-
duğunu ifade etti. Abay Kunanbayoğlu’nun 
da şiirleri, eserleri, çevirileri, besteleri ve 
halk müziği bilgisiyle Kazak edebiyatının 
ve Kazak halkının kurucularından oldu-

ğunu belirterek Arısoy şöyle devam etti: 
“Bizim için milli şairlerimiz Yunus Emre 
ve Mehmet Akif neyse, 1904 yılında ve-
fat eden Abay da onurlu duruşu, bıraktı-
ğı eserler ve mirasıyla Kazaklar için odur. 
Büyük sanatçılar, adını ve eserlerini kendi 
ülkelerine olduğu kadar bütün dünyaya da 
emanet ederler. Bu emanete olan saygımızı 
göstermek ve büyük şairi Kazak hemşeri-
lerimizle birlikte selamlamak maksadıyla 
bir okula, bir caddeye ve en son olarak da 
ilçemizin en önemli meydanlarından biri-
ne onun adını verdik. Abay Kunanbayoğlu 
Meydanı hayırlı olsun”.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Ekrem İmamoğlu da törendeki konuşma-
sında, Abay Kunanbayoğlu’nun hem Kaza-
kistan hem de dünyada kabul görmesinin, 
döneminin çok ilerisindeki düşünce tarzın-
dan kaynaklandığını belirterek, “Eserlerin-
de ele almış olduğu konular, aynı zamanda 
tüm evrensel değerleri de kucaklıyor” dedi.

Kazakistan Başkan Yardımcısı ve Dışişle-
ri Bakanı Mukhtar Tleunerdi “Bugün bu 
güzel etkinlikte sizlerle bir araya geldiğim 
için çok mutluyum. Türkiye bağımsızlığı-
mızdan itibaren her daim yanımızda dur-
du ve bize destek oldu. Bu zaman zarfında 
Kazakistan-Türkiye dostluğu daha da pe-
kişti. Bugün de işbirliğimiz bütün alanları 
kapsamaktadır. Bu ziyaretim kapsamın-
da ilişkilerimizin daha da gelişmesi için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gö-
rüştüm. Bugün de İstanbul’un tam göbe-
ğinde sizinle bu önemli açılış için bir araya 

ZEYTİNBURNU’NDA KAZAK ŞAİR “ABAY 
KUNANBAYOĞLU MEYDANI” AÇILDI
türk dünyası Belediyeler Birliği (tdBB) Üyesi zeytinburnu Belediyesi ve kazakistan ankara 
Büyükelçiliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, zeytinburnu’nun merkezi konumunda yer 
alan eski istasyon meydanına, kazak yazılı edebiyatının kurucusu sayılan usta şair, düşünür ve 
devlet adamı abay kunanbayoğlu ismi verildi ve abay büstü konuldu. abay meydanı ve büstü 18 
mart 2021 tarihinde düzenlenen törenle açıldı.

zeytinburnu belediye 
bAŞkAnı ömer ArıSoy 
törende yAPtığı 
konuŞmAdA, ŞAirlerin 
hem kültürlerin inŞA 
Sürecindeki rolleri 
hem de Ait olduklArı 
dillerin velinimeti 
olmAlArı dolAyıSıylA 
hAlklArın dA 
kuruculArındAn 
olduğunu iFAde etti.

zeytinBurnu
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gelmiş bulunmaktayım. İstanbul Kazaklar 
için de çok önemli bir şehirdir. Bu kutlu şe-
hirde Kazakların büyük bir diasporası bu-
lunmaktadır. İstanbul’da çok sayıda Kazak 
vatandaş çalışmakta ve çok sayıda öğrenci-
miz eğitim almaktadır. Bugün de bu güzel 
meydana Abay ismini veren anıtı açmak 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Abay 
eserlerinde insanları ilme, insanlığa ve sa-
nata davet etmiştir. Abay’ın eserleri Meh-
met Akif ’in eserleri ile çok uyumludur. Bu 
vesile ile de istiklal marşının yazılışının yü-
züncü yılı dolayısıyla hepinizi kutluyorum. 
Bu açılışın yapılmasına katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Çanak-

kale zaferinin 106. Yıl dönümü nedeniyle 
hepinizi kutluyorum. Kazak-Türk dostlu-
ğunun ebedi olmasını temennisiyle hepini-
ze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından meydan ve 
büstün açılışı gerçekleştirildi.

aBay kunanBayOĞlu Hk.

Abay Kunanbayev, 22 Ağustos 1845 tari-
hinde doğdu. Çağdaş Kazak edebiyatında 
Abay’ın özel bir yeri vardır. Abay, İlk eği-
timini özel hocalardan aldı. Daha sonra 
Semey’de medrese eğitimi gördü. Arap, 
Fars ve Rus edebiyatlarını yakından tanıdı. 
Ayrıca klâsik Osmanlı şiirlerine de vâkıf 
oldu. Kazakların hayatlarını tenkidî bir 
süzgeçten geçirerek lirik şiirler yazdı. Ka-
zakları çağdaş bir eğitime yönlendirerek, 
onları göçebe hayat düzenini bırakarak 
yeni meslekler edinmeye teşvik etti. Şiirleri, 
halk tarafından, Kazak bozkırlarında ez-
bere okunuyordu. Fikirlerini daha çok düz 
yazılarla ifade etti. Kara Sözder (Halk Söz-
leri) adıyla bir kitapta toplanan nesirlerinin 
çoğu, 1890’lı yıllarda kaleme alınmıştır. Ka-
zakların meşhur edebiyatçılarından Muhtar 
Avezov (1897-1961), 4 ciltlik büyük roma-
nının adını “Abay Yolu” koymuştur. Abay, 
23 Temmuz 1904’de Cengizdağı sırtlarında 
Balaşakpak yaylasında vefat etti. Mezarı Se-
mey vilayetine bağlı Abay ilçesindedir.

kAzAkiStAn bAŞkAn 
yArdımcıSı ve 
dıŞiŞleri bAkAnı 
mukhtAr tleunerdi 
“bugün bu 
güzel etkinlikte 
Sizlerle bir ArAyA 
geldiğim için çok 
mutluyum. türkiye 
bAğımSızlığımızdAn 
itibAren her dAim 
yAnımızdA durdu ve 
bize deStek oldu. 
bu zAmAn zArFındA 
kAzAkiStAn-türkiye 
doStluğu dAhA 
dA PekiŞti. bugün 
de iŞbirliğimiz 
bütün AlAnlArı 
kAPSAmAktAdır. bu 
ziyAretim kAPSAmındA 
iliŞkilerimizin dAhA 
dA geliŞmeSi için 
cumhurbAŞkAnı 
receP tAyyiP erdoğAn 
ve dıŞiŞleri bAkAnı 
mevlüt çAvuŞoğlu 
ile görüŞtüm” 
iFAdelerini kullAndı.
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TDBB FeBruary execuTive BoarD MeeTing was HelD via 
viDeo conFerence

Union of Turkish World Municipalities (TDBB) February Executive Board 
Meeting was held on 17 February 2021 through video conference.

The meeting under the chairmanship of President of TDBB and also 
Mayor of Konya Metropolitan Municipality Uğur İbrahim Altay, was 
attended by TDBB Secretary General Fahri Solak, Executive Board 
Members who are Mayor of Balıkesir Metropolitan Municipality Yücel 
Yılmaz, Mayor of Zeytinburnu Ömer Arısoy, Mayor of Bağcılar Lok-
man Çağırıcı, Mayor of Şahinbey Mehmet Tahmazoğlu and Mayor of 
Başiskele Yasin Özlü.

The meeting continued with the briefing of TDBB Secretary General 
Fahri Solak on the ongoing activities since the last Executive Board 
Meeting on 20 January 2021 and the discussion of the meeting’s 
agenda.

During the meeting, it was decided to write a congratulatory letter on 
the occasion of the 30th anniversary of establishment of the Union of 
Russian Cities which is a cooperation organization of TDBB, conduct 
the necessary process for the preparation of the annual report on the 
activities of TDBB within 2020, to start negotiations between Kazakh-
stan and Jablanica (Bosnia and Herzegovina) delegations within the 
framework their Turkey visit.

In addition, the membership requests of the Association for Local Au-
tonomy of Albania (ALAA) and Akşehir (Konya) Municipality was sub-
mitted to the TDBB Administrative Board with an affirmative opinion.

Февральское заседание исполнительного совета TDBB 
состоялось посредством видеоконФеренции

Февральское заседание исполнительного Совета Союза муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB) проведено посредством видеоконференции 17 фев-
раля 2021 г.

На заседании под председательством президента TDBB и мэра столичного 
муниципалитета Конья Угура Ибрагима Алтая присутствовали генеральный 
секретарь Фахри Солак и члены исполнительного Совета Союза: мэр сто-
личного муниципалитета Балыкесир Юджел Йылмаз, мэр муниципалитета 
Зейтинбурну Омер Арысой, мэр муниципалитета Багджилар Локман Ча-
гриджи, мэр муниципалитета Шахинбей Мехмет Тахмазоглу и мэр муни-
ципалитета Башискеле Ясин Озлю.

Заседание началось предоставлением генеральным секретарем Фахри Со-
лаком информации о работе, проведенной со дня заседания Совета дирек-
торов, состоявшегося 20 января 2020 года, и о повестке дня.

На заседании было принято: написать поздравительное письмо по пово-
ду 30-летия Союза российских городов, который является организацией 
сотрудничества TDBB; выполнить необходимые работы для подготовки го-
дового отчета о деятельности TDBB за 2020 г.; в рамках визита делегаций 
из Казахстана и Яблоницы (Босния и Герцеговина) провести переговоры с 
делегациями.

Кроме того, предоставить заявление Албанской ассоциации местной авто-
номии (ALAA) и муниципалитета Акшехир (Конья) о членстве в TDBB Совету 
директоров с соответствующим заключением.
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Mayor of PalesTine aBasan al-KaBira aBu Zarifa 
visiTeD TDBB
Union of Turkish World Municipalities (TDBB) Palestine member 
Abasan Al-Kabira’s Mayor Dr. Anwar Abu-Zarifa visited TDBB on March 
5, 2021. At the meeting held with Secretary General of TDBB Fahri 
Solak at the Union’s Headquarters, the cooperation of a sister city rela-
tionship between Abasan Al-Kabira Municipality and the municipalities 
of Turkey and the opportunities for joint projects were evaluated.

Abu Zarifa stated that Abasan Al-Kabira is a municipality with a pop-
ulation of thirty thousand in the Gaza region and one of the important 
livelihoods is olive cultivation. Therefore, they want to establish a 
sister city relationship with cities with similar agricultural activities 
in Turkey, stating that they expect support from TDBB for this issue. 
He also gave information about the olive pressing facility project of 
Abasan Al-Kabira Municipality and stated that they expect support 
for this project.

At the meeting, Fahri Solak thanked him for his visit and informed 
him about TDBB’s activities in Palestine and stated that there are 
currently 33 member municipalities from Palestine, and that there 
are many sister municipalities in Turkey. Expressing satisfaction with 
working closely with Palestine, Solak stated that the process on find-
ing a sister city with similar agricultural characteristics from Turkey 
for Abasan al-Kabira municipality will be carried out, and after the 
establishment of sister city relations, joint projects can be done with 
these sister cities. Regarding the olive squeezing facility, he stated 
that the project will be evaluated in TDBB Administrative Board after 
it is sent in written document.

мэр абасан аль-кабира из палестины анвар абу зариФа 
посетил TDBB
Мэр Абасан Аль-Кабира д-р Анвар Абу-Зарифа, член Союза муниципалите-
тов тюркского мира (TDBB) из Палестины, посетил TDBB 5 марта 2021 года. 
На встрече с генеральным секретарем TDBB Фахри Солаком в штаб-квар-
тире Союза были оценены возможности установления отношений горо-
дов-побратимов между муниципалитетом Абасан Аль-Кабира и муници-
палитетами Турции и совместных проектов.

Абу Зарифа заявил, что Абасан Аль-Кабира является муниципалитетом с 
населением в тридцать тысяч человек в районе Газы, и одним из важных 
источников средств к существованию здесь является выращивание оливок. 
Таким образом, выражая их желание установить отношения города-побра-
тима с городом, который аналогичен сельскохозяйственной деятельности 
в Турции, он сказал, что ожидают поддержки со стороны TDBB. Он также 
дал информацию о проекте завода по отжиму оливок в муниципалитете 
Абасан Аль-Кабира и выразил надежду на поддержку этого проекта.

Во время встречи Фахри Солак, поблагодарив за визит, дал информацию 
о работе TDBB по Палестине, также заявил, что на сегодняшний день 33 
муниципалитета из Палестины являются членами Союза и многие из них 
имеют города-побратимы в Турции. Солак, заявив что рад тесному сотруд-
ничеству с Палестиной, сказал, что будут проведены необходимые работы 
для установления побратимских отношений со схожими агрономически-
ми характеристиками из Турции для муниципалитета Абасан Аль-Кабира, 
и после установления отношений городов-побратимов можно проводить 
совместные работы. Что касается завода по отжиму оливок, то он заявил, 
что проект будет оценен Советом директоров TDBB после того, как он будет 
направлен в письменной форме.
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eurasia worlD HeriTage ciTies regional 
coorDinaTor visiTeD TDBB

Eurasia World Heritage Cities Regional Coordinator 
Rasikh Sagitov and his delegation visited Union of Turk-
ish World Municipalities (TDBB) on 9 March 2021.

At the TDBB Headquarters, a meeting was held with the 
participation of Eurasia World Heritage Cities Regional 
Coordinator Rasikh Sagitov, TDBB Secretary General 
Fahri Solak, Representative of Tatarstan of the Russian 
Federation in Turkey Ayrat Gataullin and TDBB Foreign 
Relations experts.

Rasikh Sagitov, during the meeting, posited that “There 
are 10 municipalities from Turkey which are mem-
bers of the World Heritage Cities. We want to further 
develop our relations with Turkey. We closely follow 
and appreciate TDBB’s activities and its contribution 
to the local governments. The reason for our visit to-
day is to strengthen the relations between the two 
institutions. I think our visit today is the first step to 
achieve this target. We expect support from TDBB to 
gain new members from Turkey to the Organization of 
World Heritage Cities. In addition, as the Eurasia World 
Heritage Cities Regional Coordinator, I am inviting you 
to the 10th International Eurasia World Heritage Cities 
Conference to be held in Kazakhstan’s Turkestan city on 
1-3 April 2021. At this conference, the participants will 
discuss the important subjects regarding the protec-
tion of historical heritage and the opportunities for the 
development of cultural heritage. Additionally, partic-
ipants will be informed about the necessary activities 
and procedures to keep the cultural heritage”.

TDBB Secretary General Fahri Solak expressed that, “As 
TDBB, our relations with Tatarstan are very good. We 
did collaborations on several projects. We have carried 
out many concrete projects and we keep doing them. 
Tatarstan is also represented in TDBB Administrative 
Board. I would like to thank you for your visit to our 
Union and also to our country. We are pleased to be 
worked closely and cooperate with the Eurasia World 
Heritage Cities. Moreover, I would like to thank you for 
the invitation to the 10th International Eurasia World 
Heritage Cities Conference. Turkistan is one of our 
member municipalities from Kazakhstan. I hope this 
program will make a contribution to the development 
of our cooperation”.

The visit ended with giving gifts and family photo shoots 
in the memory of the day.

региональный координатор по евразии городов всемирного наследия 
посетил TDBB

Региональный координатор по Евразии городов всемирного наследия Расих Сагитов 
и сопровождающая его делегация посетили Союз муниципалитетов тюркского мира 
(TDBB) 9 марта 2021 года.

На встрече в штаб-квартире Союза присутствовали региональный координатор по Ев-
разии городов всемирного наследия Расих Сагитов, генеральный секретарь TDBB Фахри 
Солак, представитель в Турции Республики Татарстан в Российской Федерации Айрат 
Гатауллина и специалисты TDBB по международным отношениям.

Расих Сагитов в своей речи сказал: “В Турции есть 10 муниципалитетов, которые входят 
в список городов всемирного наследия. Мы хотим и дальше развивать наши отношения 
с Турцией. Мы внимательно следим и ценим работу TDBB. Целью нашего сегодняшнего 
визита является укрепление отношений между двумя учреждениями. Думаю, наш се-
годняшний визит — первый шаг к этому. Мы ожидаем поддержки от TDBB, чтобы при-
влечь новых членов в Организацию городов всемирного наследия Турции. Кроме того, 
как региональный координатор по Евразии городов всемирного наследия, приглашаю 
вас на X Международную конференцию городов всемирного наследия Евразии, которая 
будет проводиться в казахстанском городе Туркестан 1-3 апреля 2021 г. На этой конфе-
ренции участники подробно обсудят важные вопросы, связанные с охраной историче-
ского наследия и возможностями развития культурного наследия. Кроме того, участ-
ники узнают о работе, которую предстоит проделать в отношении защиты наследия”.

Генеральный секретарь TDBB Фахри Солак заявил: “Как TDBB, наши отношения с Татар-
станом очень хорошие. Мы сотрудничали во многих проектах. Мы реализовали много 
конкретных проектов и продолжаем их реализовывать. Татарстан также представлен в 
Совете директоров TDBB. Хочу поблагодарить вас за визит как в нашу страну, так и в наш 
Союз. Мы будем очень рады тесному сотрудничеству с городами всемирного наследия 
региона Евразия. Благодарим Вас за приглашение на X Международную конференцию 
городов всемирного наследия Евразии, которая будет проведена в Туркестане. Город 
Туркестан — один из муниципальных образований Казахстана, входящих в TDBB. Наде-
юсь, эта программа будет способствовать развитию нашего сотрудничества”.

Визит завершился взаимными подарками и фотографированием в память об этом дне.
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Mayor of JaBlanica saBanovic Bosnia anD HerZegovina 
visiTeD TDBB

Union of Turkish World Municipalities (TDBB) Bosnia and Herzegovina Mem-
ber Mayor of Jablanica Damir Sabanovic and his delegation visited TDBB on 
12 March 2021.

The meeting was attended by Mayor of Jablanica Damir Sabanovic, Council 
Member of Jablanica Said Ikovic, Director of Jablanica High School Edin Id-
rizovic, Advisor of the Mayor Muhammed Muhinhadzic and TDBB Secretary 
General Fahri Solak which was held at the Union Headquarters.

At the meeting, it was discussed the establishment of sister city relations 
between Jablanica Municipality and Bağcılar and Başiskele Municipalities 
under the guidance of TDBB and to further develop cooperation among 
those municipalities.

Mayor of Jablanica Damir Sabanovic stated that “We are happy to be here with 
you today. We would like to improve our relations with TDBB. We need your sup-
port to establish sister city relationships with municipalities in Turkey. We want 
to boost our relation with Başiskele Municipality that we have signed a sister 
city protocol recently. Moreover, we also want to establish a sister city relation 
with Bağcılar Municipality that we have met with the Mayor Lokman Çağırıcı 
during this visit program to Turkey. In addition, we would like to invite you to our 
city and we would be very glad that we have the TDBB delegation in Jablanica”.

Secretary General Fahri Solak expressed his gratitude due to the visit of 
the delegation and congratulated the newly elected Mayor of Jablanica Sa-
banovic. Solak informed the delegation regarding the works and activities 
of TDBB towards Bosnia and Herzegovina. He posited that TDBB has 31 
member municipalities from Bosnia and that they have several sister cities 
in Turkey. Solak also expressed his pleasure due to the close relations with 
Bosnia and he added that they will carry out the necessary procedures to 
establish sister city relations of Jablanica Municipality with Bağcılar and 
Başiskele Municipalities. After that they may collaboratively proceed works 
and joint projects with the sister cities.

The meeting was completed with the presentation of the TDBB Membership 
Certificate to Jablanica to the Mayor Sabanovic.

мэр ябланицы боснии и герцеговины Шабанович посетил 
TDBB

Мэр Ябланицы Дамир Шабанович, член Союза муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB) из Боснии и Герцеговины и сопровождающая 
его делегация посетили TDBB 12 марта 2021 года.

Во встрече, проведенной в штаб-квартире Союза, приняли участие мэр 
Ябланицы Дамир Шабанович, член муниципального совета Ябланицы 
Саид Икович, директор средней школы Ябланицы Эдин Идризович, 
советник мэра Мухаммед Мухинхадзич и генеральный секретарь TDBB 
Фахри Солак.

На встрече были оценены возможности установления отношений горо-
да-побратима муниципалитета Ябланица с муниципалитетами Багджы-
лар и Башискеле при координации TDBB и развития сотрудничества.

Мэр Ябланицы Дамир Щабанович сказал: “Мы рады присутствовать здесь. 
Мы хотим улучшить наши отношения с TDBB. Мы приветствуем вашу 
поддержку в установлении отношений городов-побратимов с муници-
палитетами Турции. Мы хотим возродить отношения с муниципалитетом 
Башискеле, с которым ранее был подписан протокол города-побратима. 
Кроме того, мы намерены подписать протокол города-побратима с му-
ниципалитетом Багджылар, с мэром которого, Локманом Чагрыджимы, 
мы встречались во время этого визита. Мы хотели бы принять делегацию 
TDBB в нашем городе и приглашаем вас в Ябланицу”.

Фахри Солак поблагодарил делегацию за визит и поздравил новоиз-
бранного мэра Ябланицы Шабановича. Солак, предоставив информа-
цию о работе TDBB для Боснии и Герцеговины, отметил, что 31 муни-
ципалитет из Боснии являются членами TDBB, и многие из них имеют 
города-побратимы в Турции. Выразив свою признательность тесному 
сотрудничеству с Боснией, Солак заявил, что будут работать над уста-
новлением отношений городов-побратимов между муниципалитетом 
Ябланица с муниципалитетами Багджылар и Башискеле, и что после 
установления отношений городов-побратимов можно будет проводить 
с ними совместную работу.
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TDBB MarcH 
execuTive BoarD 
MeeTing was 
HelD via viDeo 
conFerence

Union of Turkish World 
Municipalities (TDBB) 
March Executive Board 
Meeting was held on 
Thursday, March 25, 
2021 by video Confer-
ence Method.

The meeting, under the 
chairmanship of Pres-
ident of TDBB and also 
Mayor of Konya Met-
ropolitan Municipality 
Uğur İbrahim Altay, 
was attended by TDBB Secretary General Fahri Solak, Executive 
Board members who are Mayor of Zeytinburnu Ömer Arısoy, May-
or of Balıkesir Metropolitan Municipality Yücel Yılmaz, Mayor of 
Bağcılar Lokman Çağırıcı, Mayor of Şahinbey Mehmet Tahmazoğlu 
and Mayor of Başiskele Yasin Özlü. 

The meeting continued with the briefing of TDBB Secretary Gen-
eral Fahri Solak on the ongoing activities since the last Executive 
Board Meeting on 17 February 2021 and the discussion of the 
meeting’s agenda.

Within this framework, it was decided to organize joint programs 
in the framework of activity areas cooperatively by Kyrgyz-
stan-Turkey Manas University and TDBB, to carry out Fuel Aid 
Project to Palestine Beyt Hanoun Municipality in cooperation with 
TDBB and Sister City Selçuklu (Konya) Municipality, to organize an 
international Symposium with the theme “Development of Local 
Governments in Turkic Republics in the 30th Anniversary of Their 
Independence” in the Fall of 2021, to support Donji vakuf Munici-
pality for “511th Ajvatovica Festival” that will take place between 
18 and 30 June 2021, to participate in “10th International Eurasia 
World Heritage Cities Conference” on behalf of TDBB, organized by 
Organization of World Heritage Cities (OWHC) Eurasia Secretariat 
online on April 02, 2021, to organize experience sharing confer-
ence on “Role of Municipalities in Pandemic Process” for Mon-
golia Member Municipalities, to organize promotional programs 
in Sarajevo and Istanbul for the books “Turkey’s Soft Power and 
Public Diplomacy in Bosnia and Herzegovina and Sanjak Region” 
and “Tombstones in Bosnia and Herzegovina” published as TDBB 
Publications, to support the establishment of Konya-based “Or-
ganization of World Heritage Cities (OWHC) – Middle East and 
West Asia Secretariat” and to submit the membership application 
made by Çeltik (Konya) Municipality to our Union to the Adminis-
trative Board with a favorable opinion.

мартовское заседание исполнительного совета TDBB состоялось 
посредством видеоконФеренции

Мартовское заседание исполнительного Совета Союза муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB) проведено посредством видеоконференции в четверг, 
25 апреля 2021 года.

На заседании под председательством президента TDBB и мэра столичного му-
ниципалитета Конья Угура Ибрагима Алтая присутствовали генеральный секре-
тарь Фахри Солак и члены исполнительного Совета Союза: мэр муниципалитета 
Зейтинбурну Омер Арысой, мэр столичного муниципалитета Балыкесир Юджел 
Йылмаз, мэр муниципалитета Багджилар Локман Чагриджи, мэр муниципали-
тета Шахинбей Мехмет Тахмазоглу и мэр муниципалитета Башискеле Ясин Озлю.

Заседание началось предоставлением генеральным секретарем Фахри Сола-
ком информации о работе, проведенной со дня заседания исполнительного 
Совета, состоявшегося 17 февраля 2021 года, и о повестке дня.

На заседании было принято: организовать совместные программы в рамках на-
правлений деятельности Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и TDBB; 
реализовать проект топливной помощи муниципалитету Бейт Ханун Палестины 
в сотрудничестве с TDBB и муниципалитетом городом-побратимом Сельчуклу 
(Конья); провести осенью 2021 года международный симпозиум на тему «Раз-
витие местного самоуправления в тюркских республиках к 30-летию независи-
мости»; оказать поддержку муниципалитету Дони Вакуф для проведения 511-го 
фестиваля «Дядя Айваз”, который будет проводиться с 18 по 30 июня 2021 года; 
принять участие от имени TDBB в X Международной конференции городов все-
мирного наследия Евразии, организованной Секретариатом Евразии Организа-
ции городов всемирного наследия (OWHC) в онлайн режиме 2 апреля 2021 года; 
организовать конференцию по обмену опытом «Роль муниципалитетов в период 
пандемии» для муниципалитетов-членов из Монголии; организовать програм-
мы для презентации книг «Мягкая сила и публичная дипломатия Турции в Бо-
снии и Герцеговине и регионе Санджак», «Надгробия в Боснии и Герцеговине», 
опубликованных как издания TDBB; оказать поддержку в процессе создания в 
Конье Секретариата Ближнего Востока и Западной Азии Организации городов 
всемирного наследия (OWHC); предоставить заявление муниципалитета Челтик 
(Конья) о членстве в TDBB Совету директоров с положительным заключением.
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Noting that the Seljuk capital Konya is one of the most important cities of 
the municipal movement that started in 1989, President of Union of Turkish 
World Municipalities (TDBB) and Mayor of Konya Metropolitan Municipality 
Uğur Ibrahim Altay said, “Our consultations with the Unions in the coordi-
nation of the Union of Municipalities of Turkey will be successful, because 
we can be much more successful by transferring knowledge and experience 
to each other.”

Mayor Altay, who continued his speech by explaining that they have many 
national and international union presidencies as Konya Metropolitan Munic-
ipality, said: “I am currently the President of TDBB. TDBB is an international 
union with 1,170 municipalities from 30 countries. TDBB conducts many 
projects; especially sharing experiences with municipalities in our address-
ing geography and sister city relations. However, I am the co-chair of UCLG. 
We both represent our country and strive to be the voice of especially op-
pressed nations in our addressing geography.”

The President of Union of Municipalities of Turkey and Mayor of Gaziantep 
Metropolitan Municipality Fatma Sahin stated that after pandemics, a new 
world has been established and the exchange of experience is very import-
ant. Stating that Konya is a city that has become a leading actor in local 
development, Şahin said: “When you come to the city, you find peace. You 
see a livable city of civilization. We appreciate Mayor Altay’s both national 
and international success.”

Президент Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB) и мэр сто-
личного муниципалитета Конья Угур Ибрагим Алтай, отметив, что Ко-
нья является столицей сельджуков, одним из самых важных городов 
в сфере муниципального движения, начавшегося в 1989 году, сказал: 
«под координацией Союза муниципалитетов Турции по результатам 
наших консультаций между союзами можно добиться успехов. Пото-
му что мы можем добиться большего успеха, передавая друг другу 
знания и опыт».

Мэр Алтай продолжил свое выступление, заявив, что как столичный 
муниципалитет Конья председательствует во многих национальных 
и международных союзах. Он сказал: «В настоящее время я являюсь 
президентом TDBB. TDBB — это международный Союз, в который 
входят 1170 муниципалитетов из 30 стран. TDBB реализует множество 
проектов, особенно по обмену опытом с муниципалитетами и города-
ми-побратимами в братских странах. Также я являюсь сопредседа-
телем ОГМВ. Там тоже представляем нашу страну и стремимся быть 
голосом особенно угнетенных народов братских стран.

Президент Союза муниципалитетов Турции и мэр столичного муници-
палитета Газиантеп Фатма Шахин, заявив, что после пандемии устано-
вился новый мир, сказала, что обмен опытом очень важен. Отметив, 
что Конья — это город, который стал ведущим участником местного 
развития, Шахин сказала: “Когда вы приезжаете в город, вы обретаете 
покой. Вы видите пригодный для жизни цивилизованный город. Мы 
ценим работу президента Угура как в международной, так и нацио-
нальной сферах”.
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Municipal unions consulTaTion MeeTing
 was HelD in Konya

Municipal Unions Consultation Meeting, organized by Union of Municipali-
ties of Turkey, was held on 29 March 2021 with the hosting of Konya Met-
ropolitan Municipality. 

The meeting, which was held at Selçuklu Congress Center, was participated 
by President of Turkish Healthy Cities Association and also Mayor of Bursa 
Metropolitan Municipality Alinur Aktaş, President of Union of Eastern Black 
Sea Municipalities and also Mayor of Trabzon Metropolitan Municipality 
Murat Zorluoğlu, President of Marmara Municipalities Union and also May-
or of Kocaeli Metropolitan Municipality Tahir Büyükakın, President of Union 
of Eastern Anatolia Municipalities and also Mayor of Erzurum Metropolitan 
Municipality Mehmet Sekmen, TBB Council Member and Mayor of Kayseri 
Metropolitan Municipality Memduh Büyükkılıç, President of Union of Energy 
Cities and also Mayor of Denizli Metropolitan Municipality Osman Zolan, Pres-
ident of the Union of Cities Organizing Oil Wrestling and Mayor of Balıkesir 
Metropolitan Municipality Yücel Yılmaz, President of Union of Historical Cities 
and Mayor of Kahramanmaraş Metropolitan Municipality Hayrettin Güngör, 
TBB Council 1st Deputy Chairman and Mayor of Şanlıurfa Metropolitan Mu-
nicipality Zeynel Abidin Beyazgül, President of Mediterranean Municipalities 
Union and Mayor of Kepez Hakan Tütüncü, President of Union of Bursa Mu-
nicipalities and Mayor of Osmangazi Mustafa Dündar, President of Union of 
Pasin Plain Municipalities and Mayor of Köprüköy Osman Belli, TBB Secretary 
General Birol Ekici and TBB Deputy Secretary General Ahmet Kazan. 

консультационная встреча муниципальных образований 
проШла в конье

Консультационное совещание президентов союзов, организованное 
Союзом муниципалитетов Турции (TBB), было проведено под гостепри-
имством столичного муниципалитета Конья 29 марта 2021 года.

Во встрече, состоявшейся в Конгресс-центре Сельчуклу, приняли уча-
стие: президент Союза «здоровых городов» и мэр столичного муни-
ципалитета Бурса Алинур Акташ, президент Союза муниципалитетов 
Восточного Причерноморья и мэр столичного муниципалитета Трабзон 
Мурат Зорлуоглу, президент Союза муниципалитетов Мармара и мэр 
столичного муниципалитета Коджаэли Тахир Буюкакын, президент 
Союза муниципалитетов Восточной Анатолии и мэр столичного муни-
ципалитета Эрзурум Мехмет Секмен, член совета TBB и мэр столичного 
муниципалитета Кайсери Мемдух Буюккилыч, президент Союза энер-
гетических городов и мэр столичного муниципалитета Денизли Осман 
Золан, президент Союза городов, организующих «масляные борьбы», 
и президент столичного муниципалитета Балыкесир Юджел Йылмаз, 
Союза исторических городов и мэр столичного муниципалитета Кахра-
манмараш Хайреттин Гюнгёр, первый заместитель председателя и мэр 
столичного муниципалитета Шанлыурфа Зейнель Абидин Беязгюль, 
президент Союза муниципалитетов Средиземноморья и мэр муници-
палитета Кепез Хакан Тютюнджю, президент Союза муниципалитетов 
Бурса и мэр муниципалитета Османгази Мустафа Дундар, президент 
Союза муниципалитетов Пасинской равнины и мэр муниципалитета 
Кепрюкей Осман Белли, генеральный секретарь TBB Бирол Экиджи, 
заместитель генерального секретаря TBB Ахмет Казан.
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During the Conference the participants was able to find a chance to 
discuss the issues of cultural and historical heritage preservation, 
development of tourism, the correct way of planning and improve-
ment of the cities, the construction of new buildings and the harmony 
with the historical patterns of the cities and also prospects of cultur-
al heritage and tourism development in the current conditions of the 
global isolation due to the pandemic.

TDBB Administrative Board Member and Mayor of Beykoz Murat 
Aydın, in his speech at the conference, posited that “We need to have 
a bridge between the past and the present to see the future brightly. 
There are two things we need to show and then protect the historical 
heritage: those are political and financial sustainability. Political sus-
tainability should be carried out within the framework of a strategic 
plan so that long years of work are not interrupted. When it is come 
to the other condition, financial sustainability must also be provided 
by a non-profit public view to ensure financial guarantee. Our results 
have repeatedly shown us that protecting our historical heritage is 
the key for the future happiness and prosperity”.

TDBB Secretary General Fahri Solak told about their collaborative 
works with the member municipalities from Uzbekistan and Azer-
baijan and the partner institutions such as Russian Cities Association 
which are the experience sharing programs on “Roles of Municipal-
ities to Combat COvID-19 Pandemic” with a high level participation 
and also the mask aid activities to the needy member countries 
upon requests. Solak also explained in detail what are the effects of 
COvID-19 virus to the tourism sector in Turkey and what measures 
were taken.

After the 10th International Conference of Eurasia World Heritage 
Cities, the final declaration was published. In the declaration, the 
organization committee of the conference thanked to the supporting 
organizations including Union of Turkish World Municipalities (TDBB) 
for the support given to the organization of the conference. There 
were also suggestions, some of them are listed as these topics: 
developing cooperation and tourism (establishment of joint touristic 
tours, increase of the numbers of direct flights), virtual tourism (joint 
virtual 3D tours), free exchange programs for young people on cul-
ture and tourism areas and humanitarian aid.

Конференция собрала вместе мэров городов, внесенных в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, и глав городов, которые были номинированы для 
включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На конференции участники обсудили вопросы сохранения исторического 
наследия и культуры, развития туризма, правильного планирования и бла-
гоустройства городов, а также сохранения исторических достопримечатель-
ностей в контексте строительства новых зданий. Кроме того, обсуждались 
вопросы развития культурного наследия и туризма в условиях пандемии.

Член Совета директоров TDBB и мэр муниципалитета Бейкоз Мурат Айдын в 
своем выступлении на конференции сказал: «Чтобы сделать твердые шаги в 
будущее, необходимо построить мост между прошлым и настоящим. Чтобы 
извлечь и сохранить историческое наследие, необходимо выполнить два 
условия. Это политическая устойчивость и финансовая устойчивость. Поли-
тическая устойчивость должна быть обеспечена в рамках стратегического 
плана, чтобы долгие годы работы не прерывались. Финансовая устойчивость 
также должна быть обеспечена с учетом некоммерческого общественного 
мнения для обеспечения финансовой гарантии. Наши результаты всегда по-
казывали нам, что будущее счастье и процветание скрыты в защите нашего 
исторического наследия».

Генеральный секретарь TDBB Фахри Солак дал информацию по программе 
обмена опытом на тему «Работы муниципалитетов по борьбе с Covid-19», 
которые были проведены во время вспышки Covid-19 со стороны TDBB, со-
вместно с такими муниципалитетами-членами, как Узбекистан, Азербайд-
жан и организациями сотрудничества, как Союз городов России, а также об 
оказанной помощи в обеспечении масками и других работах, запрошенных 
странами-членами. Солак также дал подробную информацию о влиянии 
COvID-19 на туристический сектор Турции и о принятых мерах.

После проведения 10-й Международной конференции городов всемирного 
наследия Евразии была опубликована итоговая декларация. В декларации 
выражается благодарность организациям, включая Союз муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB), за поддержку, оказанную в организации конферен-
ции. Также были внесены такие предложения, как расширение сотрудниче-
ства и взаимодействия в таких областях, как туризм (создание совместных 
туристических туров, увеличение прямых рейсов), виртуальный туризм 
(совместные виртуальные 3D-туры), обмен образовательными программа-
ми в области свободной молодежной культуры и туризма и гуманитарная 
помощь.
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10TH inTernaTional conFerence oF eurasia worlD HeriTage 
ciTies was MaDe

10th International Conference of Eurasia World Heritage Cities was held 
online with the participation of mayors and local leaders of the cities from 
30 different countries on 2 April 2021, organized cooperatively by Turki-
stan Municipality and Euro-Asia Regional Secretariat of the Organization of 
World Heritage Cities (OWHC).

 The conference was participated by the Member of Administrative Board 
Mayor of Beykoz Murat Aydın and TDBB Secretary General Fahri Solak, 
TDBB Members of Administrative Board; General Director of Union of Mu-
nicipalities of Albania Agron Haxhimali and Secretary General of Union of 
Azerbaijan Municipalities Tofiq Hasanov, Mayor of Turkistan (Kazakhstan) 
Rashid Ayupov, President of OWHC and Mayor of Krakow (Poland) Jacek 
Majchrowski, Mayor of Kazan Ilsur Metshin, Secretary General of OWHC Lee 
Minaidis, Regional Coordinator of Eurasia World Heritage Cities Rasikh Sagi-
tov, Mayor of Novi Pazar (Serbia) Nihat Biševac, Head of the Yakutia Cultural 
Heritage Conservation Department Makarov Nikolay, Mayor of Shakhrisabz 
(Uzbekistan) Sulaimanov Akram, Mayor of Bolgar (Russia) Fargat Mukha-
metov, Mayor of Denpasar (Indonesia) Gusti Ngurah Jaya Negara, Deputy 
Mayor of Tehran (Iran) Javadi Yeganeh, Mayor of Fez (Morocco) Idriss Azami 
Al Idrissi, Deputy Mayor of Osh (Kyrgyzstan) Zamir Yusupov, Mayor of veliky 
Novgorod (Russia) Sergey Busurin and also more than 50 representatives 
who has experience on cultural and historical protection from 50 different 
countries like China, Germany and Greece.

The Conference was able to gather mayors and leaders of the cities on 
whose lands listed in the UNESCO World Heritage, as well as of those cities, 
which are nominated for inscription on the UNESCO World Heritage List.

состоялась 10-я международная конФеренция городов 
всемирного наследия евразии

2 апреля 2021 года в онлайн-режиме состоялась 10-я Международ-
ная конференция городов всемирного наследия, в которой приняли 
участие местные администраторы из 30 стран, в сотрудничестве с 
муниципалитетом Туркестан Казахстана и Евразийским региональным 
секретариатом Организации городов всемирного наследия (OWHC).

В конференции приняли участие член Совета директоров Союза му-
ниципалитетов тюркского мира (TDBB) и мэр муниципалитета Бейкоз 
Мурат Айдын и генеральный секретарь TDBB Фахри Солак, член Со-
вета директоров TDBB и генеральный директор Ассоциации муници-
палитетов Албании Агрон Хакимали, член Совета директоров TDBB и 
генеральный секретарь Союза муниципалитетов Азербайджана Тофиг 
Хасанов. Помимо этого, приняли участие мэр города Туркестан Рашид 
Аюпов, президент OWHC и мэр Кракова (Польша) Яцек Майхровски, 
мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный секретарь OWHC Ли Мина-
идис, Евразийский региональный координатор городов всемирного 
наследия Расих Сагитов, мэр муниципалитета Нови-Пазар (Сербия) 
Нихат Бишевац, руководитель Управления охраны культурного на-
следия Якутии Николай Макаров, мэр города Шахрисабз (Узбекистан) 
Акрам Сулайманов, мэр Болгара (Россия) Фаргат Мухаметов, мэр горо-
да Денпасар (Индонезия) Густи Нгурах Джая Негара, заместитель мэра 
Тегерана (Иран) Джавади Егане, мэр Феса (Марокко) Идрисс Азами 
Аль Идрисси, заместитель мэра Оша (Кыргызстан) Замир Юсупов, мэр 
Великого Новгорода (Россия) Сергей Бусурин, а также представители 
более 50 городов из 30 стран мира, имеющие опыт сохранения своих 
исторических и культурных ценностей, таких как Китай, Германия и 
Греция.

neWs FrOm tdBBНОВОСТИ СОЮЗА
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“ToMBsTones in Bosnia anD HerZegovina” BooK was PuB-
lisHeD By TDBB

The book named as “Tombstones in Bosnia and Herzegovina” was published 
in three languages (Bosnian, Turkish and English) by Union of Turkish World 
Municipalities (TDBB).

The book contains general information about the types and the dates of the 
gravestones that were found in Bosnia and Herzegovina. The study is the 
result of four years of theoretical and field research. The book consists of 
the following chapters: The emergence of tombstones in Bosnia and Herze-
govina, The periods of making tombstones, The general characteristics and 
shapes of gravestones, Types of gravestones, The materials of the grave-
stones, decoration of tombstones, Stonemason schools, The fundamental 
distribution of gravestones according to forms, ornaments and signs show-
ing the social status of the deceased, Tombstones with fez, Modern period 
and regional characteristics of making tombstones.

Author Nihad Klincevic in the Preface gives the following information about 
the book: “Written and oral sources were used for this research. Today, few 
people know the types and shapes of gravestones. Most of the time, inter-
pretations are superficial, incomplete, and sometimes completely wrong. 
Information on this subject has been trivialized, and its awareness in our 
country has almost completely disappeared. The book aims to uncover the 
value and the meaning of gravestones of which is almost forgotten and 
bring them back to our culture. Many cemeteries in Bosnia and Herzegovina 
were visited and many gravestones were photographed for the book and all 
these were included in the book.”

TDBB опубликована книга “надгробия в боснии и герцего-
вине”

Союзом муниципалитетов тюркского мира (TDBB) опубликована книга 
под названием “Надгробия в Боснии и Герцеговине” на трех языках 
(боснийском, турецком и английском).

Книга содержит общую информацию о типах надгробий, имеющихся в 
Боснии и Герцеговине, и датах надгробий. Это результат четырехлет-
них теоретических и полевых исследований. Книга состоит из следу-
ющих глав: появление надгробий в Боснии и Герцеговине; периоды 
изготовления надгробий; общие характеристики и формы надгробий; 
типы надгробий; материалы, из которых изготовлены надгробия; 
украшения надгробий; школы каменщиков, фундаментальное распре-
деление надгробий по формам, орнаментам и знакам, показывающим 
социальное положение умершего; надгробия Фезли, современный пе-
риод и региональные особенности изготовления надгробий.

Автор Нихад Клинчевич в Предисловии дает следующую информацию о 
книге: “Были использованы письменные и устные источники для иссле-
дования предмета. Сегодня мало кто знает виды и формы надгробий. В 
большинстве случаев интерпретации поверхностны, неполны, а иногда 
и полностью ошибочны. Информация по этому поводу была упрощена, и 
осведомленность о них в нашей стране почти полностью исчезла. Книга 
направлена на то, чтобы раскрыть ценность надгробий, значение кото-
рых почти забыто, и вернуть их в нашу культуру. Для написания книги 
были посещены многие кладбища в Боснии и Герцеговине, и многие 
надгробия были сфотографированы и включены в книгу”.
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Urbanization”, “Municipal Enterprises” Establishment and Legal Framework 
“,” Effective Management of Municipal Enterprises / Global Good Practices”,” 
Impact Investing and Islamic Finance “, and ” Risk and Risk Management “.

In the two-day program, UCLG-MEWA General Coordinator Salim Korkmaz, 
UNDP IICPSD Project Manager Aslıhan Albostan, Kibar Holding Interactive 
Environmental Consultancy Manager Oğuzhan Akınç, Civil Engineer Ugur 
Karahan, Anadolu University Faculty Member of Faculty of Economics and 
Administrative Sciences Prof. Necdet Sağlam and UNDP IICPSD Project 
Managers Funda Süzer and Tuğba varol and UNDP Regional Adviser for 
Anti-Corruption and Public Administration Irakli Kotetishvili participated as 
trainers.

The Training Program was organized to encourage and support the develop-
ment of municipal enterprises for creating and strengthening local capacity 
and strengthening an ecosystem for private sector collaborations to provide 
sustainability, flexibility and inclusiveness to local authorities in basic mu-
nicipal service delivery. The program was structured as a technical mod-
ular seminar that provides background on the basic concepts and recent 
developments of the urbanization process and explains how cities can be 
managed in an inclusive way. The program also aimed to explain different 
models of private sector participation in basic municipal services and to 

provide a comprehensive perspective on the legal framework.

и локализация целей устойчи-
вого развития”, “Привлечение 
частного сектора к инклюзив-
ной урбанизации”, “Создание 
муниципальных предприятий и 
правовая база”, “Эффективное 
управление муниципальными 
предприятиями / Передовой ми-
ровой опыт”, “Импактное инвестирование и исламское финансирова-
ние”, “Риск и управление рисками”.

В двухдневной программе в качестве тренеров выступили: генераль-
ный координатор UCLG-MEWA Салим Коркмаз, менеджер проекта 
IICPSD ПРООН Аслыхан Албостан, менеджер по интерактивному эко-
логическому консалтингу Kibar Holding Огужан Акинч, инженер-стро-
итель Угур Карахан, из факультета экономики и управления Универ-
ситета Анадолу проф., д-р Недждет Саглам и менеджеры проектов 
ПРООН IICPSD Фунда Зюзер и Туба Варол, а также региональный совет-
ник ПРООН по борьбе с коррупцией и государственному управлению 
Ираклий Котетишвили.

Программа обучения была организована для поощрения и поддержки 
развития муниципальных предприятий с целью создания и укрепления 
местного потенциала и укрепления экосистемы для сотрудничества с 
частным сектором с целью обеспечения устойчивости, гибкости и 
участия местных органов власти в предоставлении основных муници-
пальных услуг. Программа структурирована как технический модуль-
ный семинар, который дает представление об основных концепциях 
и последних изменениях в процессе урбанизации и объясняет, как 
управлять городами инклюзивным образом. Программа также была 
предназначена для объяснения различных моделей участия частного 
сектора в основных муниципальных услугах и предоставления всесто-
роннего обзора правовой базы.

neWs FrOm tdBBНОВОСТИ СОЮЗА
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aZerBaiJan MuniciPaliTies “PrivaTe secTor’s conTriBu-
Tion To ciTy ManageMenT” Training PrograM was car-
rieD ouT

The training program on “Private Sector’s Contribution to Inclusive and 
Sustainable City Management”, organized in cooperation with Union 
of Turkish World Municipalities (TDBB), United Nations Development 
Program (UNDP) and Union of Azerbaijan City Municipalities, with the 
contributions of UCLG-MEWA and Kibar Holding, was held in February 
15-16, 2021. The program was participated by 30 Local Managers and 
Experts from different municipalities of Azerbaijan.

The Opening Session of the Program was attended by UNDP Istanbul 
Private Sector and Development Center Director Sahba Sobhani, TDBB 
Secretary General Fahri Solak, UNDP Azerbaijan Representative Ales-
sandro Fracassetti, President of Union of Azerbaijan City Municipali-
ties Temraz TAĞIEv, UCLG-Eurasia Secretary General Rasikh Sagitov, 
UCLG-MEWA Secretary General Mehmet Duman, CEO of Kibar Holding 
Haluk Kayabaşı, Board Member of Presidency Local Governments Pol-
icies Dr. Hayri Baraçlı; they shared their thoughts on the subject.

After the Opening Session, the program started with the presentation 
of the Secretary General of Union of Azerbaijan City Municipalities 
Tofiq Hasanov entitled “Analysis of the Municipalism in Azerbaijan”, 
and continued with the presentations on “Urbanization Trends and 
Localization of SDGs”, “Participation of the Private Sector for Inclusive 

состоялась программа обучения “вклад частного сектора в 
управление городов” для азербайджанских муниципалитетов

Программа обучения “Вклад частного сектора в инклюзивное и устойчи-
вое управление городами”, организованная в сотрудничестве с Союзом 
муниципалитетов тюркского мира (TDBB), Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) и Союзом городских муниципалитетов 
Азербайджана, при участии UCLG- MEWA и Kibar Holding, была проведена 
15-16 февраля 2021 года. В программе приняли участие 30 представите-
лей местных органов власти и специалисты из разных муниципалитетов 
Азербайджана.

На открытии программы присутствовали и поделились своими мнения-
ми по теме: директор Стамбульского центра частного сектора и развития 
ПРООН Сахба Собхани, генеральный секретарь TDBB Фахри Солак, предста-
витель ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, президент Союза 
городских муниципалитетов Азербайджана Темраз Тагиев, генеральный 
секретарь UCLG-Евразия Расих Сагитов, генеральный секретарь UCLG-
MEWA Мехмет Думан, генеральный директор Kibar Holding Халук Каябаши, 
член Совета по политике местного самоуправления при президенте д-р 
Хайри Барачлы.

После вступительной речи, началась презентация Тофика Гасанова — ге-
нерального секретаря Союза городских муниципалитетов Азербайджана на 
тему “Ситуационный анализ муниципалитетов в Азербайджане”. А также 
были сделаны презентации на следующие темы: “Проблема урбанизации 
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fuel suPPorT for PalesTine’s BeiT 
Hanoun MunicipaliTy

Union of Turkish World Municipalities (TDBB) and 
sister city Selçuklu Municipality cooperatively 
supported Beit Hanoun city of Palestine with fuel 
assistance.

Upon the request from TDBB’s member munic-
ipality Beit Hanoun Municipality from Palestine 
during the period of 5 months, it was decided to 
supply fuel to Beit Hanoun Municipality in coop-
eration with its sister city Şelçuklu Municipality 
at TDBB Administrative Board Meeting.

Project was carried out by Turkish Red Crescent, 
though the financial responsibility was on TDBB 
and Selçuklu Municipality.

Beit Hanoun

Beit Hanoun is located on the north-east coast 
of the Gaza-Strip, the city with a population of 
36.000. Beit Hanoun is governed by the Pales-
tinian National Authority. It is located near the 
Hanoun River which is 6 km away from Sderot 
city of Israel.

Palestinian Beit Hanoun Municipality became the 
member of Union of Turkish World Municipalities 
(TDBB) in 2012. Moreover, Selçuklu Municipality 
and Beit Hanoun has a sister city and coopera-
tion agreement in 2011.

топливная помощь муниципалитету бейт-ханун палестины

Оказана топливная помощь муниципалитету Бейт-Ханун Палестины Союзом муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB) в сотрудничестве с городом-побратимом Сельчуклу.

Запрос муниципалитета Бейт-Ханун, одного из палестинских муниципалитетов, на пятимесяч-
ную помощь по обеспечению дизельным топливом, обсуждался на заседании совета директо-
ров TDBB, и было решено удовлетворить запрос в сотрудничестве с муниципалитетом Сельчу-
клу, городом-побратимом муниципалитета Бейт-Ханун. 

Когда финансовую ответственность за проект взяли на себя TDBB и муниципалитет Сельчуклу, 
доставка на место была осуществлена организацией Красный Полумесяц Турции.

Бейт-Ханун

Бейт-Ханун — город на северо-восточном побережье сектора Газа. Население города состав-
ляет 36 тысяч человек. Бейт-Ханун находится в ведении Палестинской национальной админи-
страции. Израиль расположен недалеко от реки Ханун, всего в 6 км от Сдерота.

Палестинский муниципалитет Бейт-Ханун стал членом Союза муниципалитетов тюркского 
мира (TDBB) в 2012 году. Кроме того, в 2011 году муниципалитет Сельчуклу и муниципалитет 
Бейт-Ханун подписали соглашение о побратимстве и сотрудничестве.

neWs FrOm tdBBНОВОСТИ СОЮЗА
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fuel suPPorT for TDBB PalesTine MeMBer gaZa 
MeTropoliTan MunicipaliTy

Fuel assistance for Union of Turkish World Municipalities (TDBB)’s 
Palestine member Gaza Metropolitan Municipality was given coop-
eratively by Konya Metropolitan Municipality, Beykoz Municipality 
and Şahinbey Municipality.

Upon the request from TDBB’s member Gaza Metropolitan Munic-
ipality, TDBB Administrative Board decided to supply fuel to Gaza 
Metropolitan Municipality in cooperation with Konya Metropolitan, 
Beykoz and Şahinbey Municipalities amounted 2,400,000 TL at the 
Board Meeting. Within the framework of the protocol regarding this 
assistance, the first payment of the total amount approximately 100 
thousand USD was given to the Gaza Metropolitan Municipality. The 
rest of the amount will be delivered to Gaza within the scheduled 
program.

As it is known, the need of the electricity in the Gaza region is most-
ly covered by generators. Therefore, fuel aid has a great importance 
for the region for producing the electricity and the use of the ser-
vices. 

While financial responsibility was coordinated by TDBB and covered 
by Konya Metropolitan, Beykoz and Şahinbey Municipalities, the de-
livery operation was carried out by Turkish Red Crescent.

топливная помощь столичному муниципалитету газа, члену 
TDBB из палестины

В сотрудничестве столичного муниципалитета Конья, муниципалитета Бей-
коз и муниципалитета Шахинбей была оказана помощь топливом столич-
ному муниципалитету Газа, палестинскому члену Союза муниципалитетов 
тюркского мира (TDBB).

Возможность оказания помощи топливом, запрошенной столичным муници-
палитетом Газа, палестинским членом TDBB, была рассмотрена на заседании 
Совета директоров TDBB, и было решено оказать помощь в размере 2.400.000 
турецких лир в сотрудничестве со столичным муниципалитетом Конья, му-
ниципалитетом Бейкоз и муниципалитетом Шахинбей. В рамках протокола, 
подписанного с муниципалитетом Газа, в качестве первой части этой суммы 
в муниципалитет Газа было доставлено топливо на сумму около 100 тысяч 
долларов США. Остальная часть будет доставлена в Газу в установленные 
сроки.

Как известно, потребность в электроэнергии в районе Газы в основном удов-
летворяется за счет генераторов. Поэтому топливная помощь имеет большое 
значение для региона, особенно для выработки электроэнергии и использо-
вания служебных автомобилей.

Финансовую ответственность за этот проект взяли на себя столичный муни-
ципалитет Конья и муниципалитеты Бейкоз и Шахинбей при координации 
TDBB, а операцию по доставке осуществлял Красный Полумесяц Турции.



We are with you with the Twenty-First Issue (Winter 2020) of 

our periodical titled as “Local Agenda in Eurasia”, prepared 

quarterly in 3 languages by Union of Turkish World Munic-

ipalities (TDBB) about Union’s activities and the news on 

the activities and developments in the countries where our 

members are located.

In our bulletin, in addition to the activities carried out, sup-

ported and participated by Union of Turkish World Municipali-

ties (TDBB), we strive to provide you with the activity news of 

our member municipalities, especially in the Turkish World, 

for friendly and sister countries, and informative content 

about our common cultural heritage.

The cover topics of the Twenty-First issue of our bulletin are: 

Fuel Aid to Gaza and Beit Hanun Municipalities of Palestine, 

Training Program of Azerbaijan Municipalities on “Private 

Sector Contribution to City Administration” and Publication of 

“Tombstones in Bosnia and Herzegovina” by TDBB.

Other topics in this issue include the 10th International 

Eurasia Conference on World Heritage Cities, Consultation 

Meeting of Municipal Unions, visit of Bosnia and Herzegovina 

Mayor of Jablanica Şabanovic to TDBB, World Heritage Cities 

Eurasia Regional Coordinator’s visit to TDBB and Mayor of 

Palestine Abasan Al-Kabira Municipality Abu Zarifa’s TDBB 

visit. 

Besides, our bulletin, which includes supported and collab-

orative activities, TDBB Organizational Meetings and news 

about our Member Municipalities, also involves news in 

English and Russian for our members and readers in other 

countries.

We wish the Twenty-First issue of our newsletter to con-

tribute to communication among our member municipalities, 

and we thank all our members and cooperation organiza-

tions.

Представляем двадцать первый выпуск  (зима 2020 

года) нашего журнала под названием “Местная повестка 

дня в Евразии”, который подготавливается Союзом му-

ниципалитетов тюркского мира (TDBB) каждые 3 месяца, 

на 3 языках и содержит новости о деятельности Союза, а 

также о деятельности и событиях в странах, где находят-

ся  члены нашего Союза.

В нашем бюллетене, кроме освещения деятельности 

участников Союза муниципалитетов тюркского мира 

(TDBB), мы также стремимся давать новости о деятель-

ности наших муниципалитетов для дружественных и 

родственных стран, особенно тюркского мира и инфор-

мативный контент о нашем общем культурном наследии.

На обложке двадцать первого выпуска бюллетеня 

представлены следующие новости: топливная помощь 

палестинским муниципалитетам Газа и Бейт-Ханун; про-

грамма обучения для муниципалитетов Азербайджана 

«Вклад частного сектора в управление городами»; и о 

публикации TDBB книги «Надгробия в Боснии и Герце-

говине».

В этот выпуск также включены следующие темы: 10-я 

Международная конференция городов всемирного на-

следия Евразии; консультативное совещание муници-

пальных образований; визит мэра Ябланицы Боснии и 

Герцеговины Шабановича в TDBB; визит регионального 

координатора городов всемирного наследия Евразии в 

TDBB; и визит мэра Абасана Аль-Кабиры Палестины Абу 

Зарифы в TDBB.

Кроме того, бюллетень, который включает новости о под-

держиваемой и совместной деятельности, заседаниях 

Совета управления TDBB и муниципалитетах-членах, 

содержит также аннотации на английском и русском 

языках для наших участников и читателей других стран. 

Мы желаем, чтобы двадцать первый выпуск нашего 

бюллетеня способствовал связи между  муниципалите-

тами и благодарим всех наших членов и организаций за 

сотрудничество. 

PRESENTATION
ПРЕдСТАВЛЕНИЕ



kitapta, 
türkiye diyanet işleri Başkanlığı tarafından yürütülen 

‘dini diplomasi’, yurtdışı türkler ve akraba topluluklar Başkanlığı (ytB) 
tarafından yürütülen ‘öğrenci diplomasisi’ ve türkiye ile Balkan ülkeleri arasında olan 

ilişkinin önemli bir parçasını oluşturan ‘Şehir diplomasisi’ ya da ‘yerel diplomasi’ konuları ise, 
türk dünyası Belediyeler (tdBB) örneği ile ele alınarak ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

JaHJa muHasılOvıć

Orta 
Boy
348

Sayfa

Turkey’s sofT Power and 
Public diPlomacy 
in bosnia-Herzegovina 
and sandžak (2002 -2017)



WINTER 2021 · YEAR 6 · vol 21ЗИМА 2021 · ГОд 6 · Номер 21
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TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
UNION OF TURKISH WORLD MUNICIPALITIES

TDBB BULLETIN TDBB Бюллетень

fuel suPPorT for PalesTine’s BeiT Hanoun MuniciPaliTy
топливная помощь муниципалитетам газа и бейт-ханун палестины

aZerBaiJan MuniciPaliTies “PrivaTe secTor’s conTriBuTion To ciTy 
ManageMenT” Training PrograM was carrieD ouT

состоялась программа обучения “вклад частного сектора в 
управление городов” для азербайджанских муниципалитетов

“ToMBsTones in Bosnia anD HerZegovina”
 BooK was PuBlisHeD By TDBB

TDBB опубликована книга
 “надгробия в боснии и герцеговине”


