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Son yıllarda, dünyamızın bir değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu dönüşüm bizi, 

küresel gündemlerin uygulanması, bir Ortak Gündem ile şekillenen ve birlikte yaşamanın 

yeni modellerini hayatımıza dâhil eden yeni bir dünyanın doğuşu üzerine eğilmek üzere 

harekete geçmeye çağırıyor. Bu yeni dünyayı şekillendirmek için, COVID sonrası dönemi 

inşa ederken yeni kalkınma modellerine ve dünyamızın yaşanabilirliğini düşünmenin yeni 

yollarına ihtiyacımız olacak. Kısacası, yeni zorluklarla mücadele etmek için nelerin esas 

olduğunu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. 

 

Vatandaşlarını önemseyen ve küresel amaçlara ulaşmak için esasen (hangi boyutta olursa 

olsun) aracı şehirlerde var olan insan ölçeğinden yola çıkarak yerel dayanışma yoluyla 

sistemlerimizin insan boyutunu güçlendirmeye devam eden bir dünyaya ihtiyacımız var. 

 

Kırsal/kentsel sistemlerdeki yerel kaynakları, biyoçeşitliliği ve yaşam kalitesini savunmaya 

ve eşitsizlikleri azaltmak ve barışçıl bir dünya inşa etmek için, kökenleri ne olursa olsun, 

tüm toplulukların kendi topraklarında eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlere 

erişimini sağlamaya devam etmeliyiz. 

 

Aracı Şehirlerin liderleri, tüm farklılıklarıyla, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya'da 

düzenlenen UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'nda küresel düzeyde bir araya geldi. 



 

 

 

 

 

Şafşavan’dan Kütahya’ya 

 
5-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Şafşavan'da düzenlenen Birinci UCLG Dünya Forumu 

ve Şafşavan Deklarasyonu'nun yanı sıra Mayıs 2021'de yapılan UCLG tematik istişare 

toplantılarının sonuçlarını, toplumlarımız için kritik bir dönemde aracı şehirlerin ortak sesini 

yerel, ulusal ve uluslararası düzeylere taşımak amacıyla, küresel sürdürülebilir kalkınma 

gündemlerinin ve amaçlarının uygulanması için yerel gündemler oluşturmanın bir yolu 

olduğunu kabul ediyoruz; 

 

İkinci Dünya Forumu'nda gerçekleştirilen verimli tartışmalarda Türk tecrübesini, Kütahya 

şehrinin liderliğini ve kamu yetkilileri ile ortakların verdiği desteği selamlıyoruz; 

 

Aracı şehirlerin dirençli bir gelecek için yaşam sistemleri oluşturmada çok önemli olduğunu 

biliyoruz ve bu nedenle; 

 
Bir ağlar ağı olarak ve aşağıdaki Eylem Planı’nda tanımlanan yönlendirmeler 

doğrultusundaki anahtar ortaklar ile ağ içerisinde somut eylemlerde bulunmak ve UCLG 

Aracı Şehirler Dünya Forumu’nun üçüncüsünü düzenlemeye yönelik adımlar atmak için 

UCLG Dünya Forumları ile iş birliği içerisinde çalışmayı, 

 

Yeni kalkınma modellerinin oluşturulması için aşağıdaki stratejiler üzerinde çalışmaya ve 

ekonomik, insani, sosyal, kültürel ve çevresel bir dönüşümü uygulamaya devam etmeyi  

   

  taahhüt ediyoruz. 

 

Dönüşümün insani boyutunu geliştirmek için aracı şehirler 

 
Daha büyük beşeri sermayenin kentler ve metropollerde yoğunlaştığını, herkes adına 

adaleti sağlamak için boyutları ve oynadıkları önemli rol sayesinde aracı şehirlerin avantajlı 

bir konumda olduğunu ve aracı şehirlerin topluluklarının daha küçük ve fazlasıyla 

bütünleşmiş olması dolayısıyla müşterek eyleme olanak tanıyan yakınlık hizmetlerinin 

garantörü olduğunu kabul ediyoruz; 

 
Paydaşlar ve topluluk arasındaki iş birliğini teşvik etmek için temel itici güçler olarak 

aracı şehirleri desteklemeyi; gençler, kadınlar, yönetimin farklı alanları  

ve uluslararası toplumla ittifakların güçlendirilmesi yoluyla aracı şehirleri 

sosyal bağlantı noktaları olarak desteklemeye devam etmeyi; ve kırsal 

alanları ve kalkınmaya katkılarını tartışırken daha olumlu bir anlatı ortaya 

çıkarmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz; 



 

 

 

Kırsal ve kentsel yaşam bölgelerine ve savunmasız grupları entegre etmek için bir içerme 

aracı olarak katılımcı süreçlere dayanan vatandaşlık değerini tanımayı ve azınlıklar ve 

kırsal-kentsel topluluklar başta olmak üzere farklı aktörlerin bölge yaşamına ve karar alma 

süreçlerine katılımını ölçmek için araçların geliştirilmesini taahhüt ediyoruz. 

 
Bir demokrasi okulu olarak ve kuşaklar arası diyaloğu, toplumsal cinsiyet eşitliğini 

ve demokratik yenileşmeyi desteklemek için yeni kapsayıcı alanlar açmak da dâhil 

olmak üzere kamusal eyleme daha fazla meşruiyet, şeffaflık ve güven getirmede elzem 

aktörler olarak aracı şehirlerin kalkınma işlevini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

 

Önemseyen bir toplum için aracı şehirler 

 
Kriz sürecinde aracı şehirler üzerindeki baskının arttığını biliyoruz; ancak bu dönem aynı 

zamanda, sağlığa evrensel erişim, mobilite, gıda sistemleri ve daha sürdürülebilir 

çalışma modelleri de dâhil olmak üzere, daha kapsayıcı temel hizmetler aracılığıyla 

önemseyen ve sağlıklı yaşama dayalı bir yaşam sistemini yeniden düşünmeyi mümkün 

kılmıştır. Aracı şehirlerin sağlığa, refaha ve bakıma yönelik yeni bakış açılarına imkân 

sağlayan alanlar olduğunu kabul ediyoruz; 

 
Daha yeşil alanları, bakım işlerini, KOBİ'lerle iş birliğini sağlayan kırsal-kentsel bir varlık 

olarak aracı şehirlerin rolünü öne çıkarmayı ve şehirlerde ve bölgelerde toplumsal adaleti 

sağlamak için dijitalleşmenin kritik bir itici güç olarak rolünü ortaya çıkarmayı taahhüt 

ediyoruz; 

 
Kadınların kamu pozisyonlarında daha fazla yer alması için başlangıç noktası olarak aracı 

şehirleri güçlendirerek kadın liderliğini desteklemeye devam etmeyi; ülke içinde 

yerinden edilmeler üzerinde çalışmaya devam etmeyi ve göçü önemseyen ekonomiler için 

bir kalkınma aracı olarak sunmayı taahhüt ediyoruz. 

 

İklim adaleti için aracı şehirler 

 
Aracı şehirlerin, stratejik olarak konumları dolayısıyla yaşam sistemlerini, doğayı ve 

biyolojik çeşitliliği sınırlarının ötesinde koruduğunu ve kendi hinterlandlarına ve 

ekosistemlerine önem gösterdiğini; ekolojik dönüşümü sağlamada yerel ve bölgesel 

yönetimlerin mali ve ekonomik dirençliliğinin elzem olduğunu kabul ediyoruz; 

 

Şehirlerde ve bölgelerde karbon nötrlüğünün, dirençliliğin ve ekolojik dönüşümün 

sağlanmasında kritik bir itici güç olarak kültürün rolünü desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

 

 

Bu vizyonları ve taahhütleri gerçeğe dönüştürmek için 

uluslararası kuruluşları, finansal kurumları, ulusal yönetimleri ve 

kilit ortaklarımızı: 



 

 

 

Küresel kalkınma gündemlerini, aracı şehirlerin insani değerlerine, bilgisine ve 

deneyimlerine dayandırmaya, 

 

Küresel gündemlerin ve COVID sonrası dünyanın uygulanmasının hızlandırılması için 

düzenleyici bir mekanizma olarak çok düzeyli diyaloğu hayata geçirmeye ve tüm 

yönetim düzeylerini (ulusal yönetimler, büyükşehir yönetimleri ve kırsal yönetimler) içeren 

entegre yönetişim modellerini teşvik etmeye, 

 

Hiç kimsenin ve hiçbir yerin geride kalmadığından emin olmak için yerel demokrasiyi ve 

sosyal içermeyi savunmaya devam etmeye, 

 

Aracı şehirlerin değerlerini güçlendiren, aynı ulusal sistem içerisinde yer alan kentler 

arasındaki dayanışmayı teşvik eden ve onları ortak kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak 

konumlandıran bir ulusal strateji geliştirme amacıyla ulusal politikaların geliştirilmesinde 

ulusal yönetimlerle yapılandırılmış, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalog kurmaya devam 

etmeye, 

 

Aracı şehirlerin kapasitesini geliştirmeye devam etmeye ve finansal piyasaya daha iyi 

erişim sağlamak adına unutulmuş şehirler için bir havuz fonu oluşturarak ve 

biyoçeşitliliği, endemik bitkilerin tedavisini ve biyolojik çeşitliliği, endemik bitkilerin 

korunmasını, ekolojik geçişi güçlendirip doğal kaynakların ve ekosistemlerin yönetiminde 

şeffaflığı destekleyen bir Aracı Şehirler Yeşil Fonu oluşturarak toplu bir vergi sistemi 

önermeye çağırıyoruz. 

 

Aracı Şehirler gündeminin, özellikle G20 ve Matera kentinde duyurulduğu üzere G20 

tarafından kurulacak SKA Yerelleştirme ve Aracı Şehirler Platformu tarafından 

uluslararası sahnede daha fazla yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Aracı 

şehirlerin bilgi, politika, finansman ve kapasite açıklarını ele almak ve aracı şehirler ile 

ulusal stratejiler ve uluslararası ortakların stratejileri arasında daha iyi bağlantılar kurmak 

için eylem odaklı bir gündem doğrultusunda çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz. 

Mevcut G20 Başkanı İtalya ve gelecek Başkanlar ile, BM-Habitat, UNDP, UNEP, OECD ve 

OECD Kalkınma Merkezi gibi uluslararası kuruluşların iş birliğinde, Cities Alliance gibi 

uluslararası ortaklarımız dâhil olmak üzere uluslararası toplumun desteği ile yakın 

koordinasyon içinde çalışacağız. Gelecek Paktı ve onun “İnsan, Dünya ve Yönetim” olmak 

üzere üç ekseni aracılığıyla ağımızın yenilenen stratejisine katkıda bulunmayı taahhüt 

ediyoruz.  

 

Bu Deklarasyon’a dayalı olarak, dünyanın aracı şehirleri olarak bizler, asırlık küresel 

hareketimizi karakterize eden dayanışma, sorumluluk, şeffaflık ve hizmet değerlerinin 

gücünden yola çıkarak, COVID sonrası eşit ve dirençli toparlanmaya katkıda 

bulunmayı taahhüt ediyoruz. Bölgelerimizin insani değerlere dayalı zengin 

deneyimlerini ortaya koyarak ve tüm kentsel, metropol ve kırsal topluluklar 

arasında bir köprü görevi görerek küresel gündemlere katkıda bulunmaya 

devam etmeyi taahhüt ediyoruz. 


