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Temmuz 2018'de Fas'ın Şafşavan kentinde düzenlenen
Birinci Aracı Şehirler Dünya Forumu'nun ardından Aracı
Şehirler, pandemi hayatımıza girene kadar kendilerini
görünür, seslerini ise duyulur kılmak için büyük çaba
gösterdi. Birinci Dünya Forumu’nda yer alan “yerel uygulama
gündemlerini açığa çıkarma potansiyeli” bir ivme oluşturarak,
bu şehirlerin eşsiz özellikleri dolayısıyla Uluslararası
Kurumlar ve yerel yönetimler tarafından farkına varılmasını
sağladı. Aracı Şehirlerin çok fazla tanınırlığa sahip olmadığı
bir zamanda oluşan bu ivme, şehirlere savunuculuk ve
finansman desteği sağlayarak, Küresel Gündemlerin
uygulanmasına hız kazandırdı.
Pandemi, bölgelerin işleyişindeki aksaklıkları ve boşlukları ortaya
koydu. Her bölge için ekonomik, sosyal ve ekolojik kriz gibi farklı
yansımaları olan bu sağlık krizi boyunca tecrübe edilen
eşitsizlikler, yerel yönetimlerin sağlık krizinin ön saflarında yer
almalarına neden oldu. Günümüzde birçok Aracı Şehir, özellikle
güney yarım kürede bulunanlar, bir olağanüstü hal durumu ve
yüksek toplumsal huzursuzluk riski ile karşı karşıya.
Bununla birlikte, güçlü, dirençli ve sağlıklı bir toparlanmaya giden
yolda bölgelerdeki kalkınmanın aracı kutuplarının özgün
niteliklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta; bu,
sadece bu şehirlerde yaşayan insanlar için değil, aynı zamanda
dünyamızın da hakiki bir Küresel Dirençliliğe ulaşması için en
yakın çözümdür.
İkinci Dünya Forumu’nun da temel amacı budur.

Ana
potansiyeller
Kalabalık ve yoğun alanlardan ayrılmak
isteyen insanların pandemi sırasında
Aracı Şehirlere gösterdiği ilgi sayesinde,
bu şehirler ana potansiyellerini aşarak
aşağıdaki unsurları da içerir hale
gelmiştir:
Doğayla yakınlığa, sağlıklı
gıdaya ve doğal kaynaklara
açılan kırsal-kentsel alan
bağlantısı.

Özellikle Güney yarım küredeki
ülkelerde demokrasi ilkelerinin
entegrasyon alanları: kırsal
dünyadan kentsel dünyaya.

Bazen hâlâ yerel üretim yapılarının
geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı
olan gıda özelindeki yerel tüketim
ve üretim kalıpları,

Aracı Şehirler Kümesi, küresel
düzeydeki gerçek potansiyeli
ortaya çıkarmak için üzerinde
çalışılması gereken kilit unsurdur:
Çözümlerin ölçeğinin büyütülmesi
ve büyük ulusal veya kıtasal
stratejilerin geliştirilmesi, bu
şehirler kümesi ile izlenecek en
uygun stratejidir. Bu çerçevede,
Aracı Şehirler arasında strateji
geliştirmenin ve uluslararası iş
birliğinin ulusal düzeydeki
kapsamı önem kazanmaktadır.

Bölgeyi etkileyen büyük bir
politika alanı: Belediyeler
arasında desantralizasyon ve iş
birliği bölgenin hayatı/bölgedeki
hayat için önemli bir rol
oynamaktadır.

Bölgedeki kalkınmanın aracı
kutupları: Bu, ulusal düzeydeki
kentsel kesimlere ve kalkınmaya
dair yeni bir okumaya kapı
aralayarak, ulusal bölgelerde
yatırım ve kalkınma için yeni
stratejileri beraberinde
getirmektedir.

2021 Dünyamız ve Aracı
Şehirler için kritik bir yıl
Bu yıl sadece Aracı Şehirler için değil,
tüm dünya için kritik bir yıldı: Şimdi
dünya için nasıl bir toparlanma
istediğimize karar verme ve harekete
geçme zamanı. Bu, COVID sonrası
dünyanın geleceğini tanımlama
fırsatıdır. Sıradaki soru ise şudur: Nasıl
bir toparlanma istiyoruz?
Covid sonrası dünyanın temel sınırlarını
çizmek için doğru fırsat bu mu?
UCLG olarak bizler ve diğer
uluslararası kuruluşlar, bu yeni çağ ve
bu çağın bir küresel topluluk olarak
bizden beklediği dönüşüm konusunda
beyin fırtınası yaptığımızda,
karşılaştığımız temel sorunlar şunlardı:
Bu değişimi istiyor muyuz, tanıyor
muyuz ve kabul ediyor muyuz? Çünkü
biz kabul etsek de etmesek de içinde
bulunduğumuz zaman değişmektedir.
Pandemi öncesi ve sonrası yaşam
farklılık gösterecektir.

Uluslararası toplum ve belediye hareketi
olarak sorumluluğumuz, insanlarımızın
ve dünyamızın içerisinde bulunduğu
dönüşümü en uygun şekilde
yönlendirmek için halkları ve yerel
yönetimleri hazırlamak ve
desteklemektir.
Bunlar; kalkınmanın dirençli, kapsayıcı
ve sağlıklı olması için gereken temel
etmenlerdir.
Aracı Şehirler için önemli bir yıl: Aracı
şehirler, sadece Yerel Yönetimler
tarafından değil; G20 ülkeleri tarafından
da ele alınmıştır. İtalya Başbakanlığı,
G20 gündeminin temel konuları arasında
Aracı Şehirlere de yer vermiş;
bu şehirleri eşitsizliklerle mücadele ve
iş birliği ve desantralizasyon gibi
konulara yönelik toparlanma
çabalarında temel aktörlerden biri
olarak kabul etmiştir.
İkinci Dünya Forumu, Aracı Şehirlerdeki
Yerel Yönetimler arasında UCLG ve G20
aracılığıyla oluşturulacak yeni sinerjiyi
tanıyacak ve başlatacaktır.

Dünya Forumu'nun
Amaçları
Covid-19 salgını, Birinci Dünya
Forumu sırasında belirlenen ve
Şafşavan Deklarasyonu'nda ortaya
konan eğilimler doğrultusunda, aracı
şehirlerin ekolojik dönüşümünü
sürdürme aciliyetini artırmıştır.
Bölgesel kalkınmanın katalizörleri
olarak aracı şehirler üzerindeki artan
baskıyı ele almamız ve kapsayıcı ve
dirençli bir toparlanmaya öncülük
etmeye hazır olmamız esas teşkil
etmektedir.
Bu yıl gerçekleştirilen istişareler
temelinde, COVID sonrası dünyanın
sınırlarını çizen ve geleceğin
kapsayıcı, önemseyen ve dirençli
dünyası için Aracı Şehirler üzerinden
bölgesel bir yaklaşım benimsenmesi
gerektiğine dair uluslararası topluma
güçlü bir mesaj gönderen ortak bir
Sonuç Bildirgesi hazırlayacağız. Aracı
Şehirlerin kültürel çeşitliliği ve
eşitsizliklerle mücadelesi, insanlara ve
dünyaya gösterilen önemi
önceliklerimizin merkezine yerleştiren
bir dizi yeni esasa giden yolu açabilir.
Forum, Aracı Şehirlerin mevcut krizde
karşılaştıkları zorlukları, küresel
zorluklara sundukları ortak çözümleri ve
bu şehirlerin farklı bir geleceği
şekillendirme potansiyelini açığa
çıkaracak alternatifleri ortaya koyacaktır.

Gelecek Paktı-UCLG’nin çok
yıllık stratejisi: Ortak
dünyamızın geleceğini yeniden
şekillendirmek
2021 Mayıs ayındaki istişareler
sonrasında, ortak bir zeminde birleşen
bazı “anahtar” sonuçlar elde edilmiştir:
vatandaşlık odağındaki öneriler ve
politikalar ve atılması gereken
adımlar odağındaki öneriler. Her iki
öneri grubu da dirençli bir dünya için
gerekli olan Çevresel ve Ekolojik
Dönüşüme dayanan ortak bir zemini
paylaşmaktadır.
Her iki belge de Aracı Şehirler
ile/tarafından/aracılığıyla yeni dönemin,
Covid sonrası dünyanın, sınırlarını
çizmeyi amaçlayan güçlü bir Bildirge'ye
eşlik edecektir.
Nihai amaç, UCLG'nin İnsan, Dünya ve
Yönetişim olmak üzere üç unsura dayalı
çok yıllı stratejisi olan Gelecek Paktı'na
katkıda bulunmaktır. .

Metodoloji
Birinci dünya forumunda yapılan
“açığa çıkarılacak potansiyel vurgusu”
Uluslararası Kurumlar tarafından
çokça duyulmuştur. Aracı Şehirlerle
ilgili ilk önemli küresel toplantının
sonuçları, Dünya Aracı Şehirler
Deklarasyonu’nda bahsedilen ve
aşağıdaki konuları içeren güçlü
sonuçlar ortaya koymuştur:
Yaşam Sistemleri.
Dirençliliğin beş sermaye türüne
dayalı olarak somut projeler ve
yerel gündemler arasındaki
dengeyi ölçmek için
dirençlilik yapısı.
Yeşil dostu politikaların ve
yatırımların etkisinin arttırılması.
Yerel kültürle doğrudan bağlantılı
olarak, yerel kültürü desteklemek
ve korumak için bir paradigma
olarak ve aynı zamanda gelişimi
için akıllı teknolojileri entegre
ederek doğal kaynaklar üzerinde
önemli bir oyuncu olarak
ayrıcalıklara sahip olmak,
Aracı Şehirlerin, ulusal ve kıtasal
sınıflandırmaya dayalı vatandaş
sayısından daha ziyade, bölgenin
kalkınmasında oynadıkları
katalizör rolüne dayanan bir tanım.
Birinci Aracı Şehirler Dünya Forumu,
Dirençliliğin beş sermaye türü
temelinde gerçekleşmişti: İnsanToplum- Ekonomi-Kültür-Çevre.

Bu metodoloji, Dirençlilik sermayeleri
yapısına dayalı olarak, Aracı
Şehirlerde 2030 Gündemi'nin
uygulanmasına yönelik Aracı Şehirler
Deklarasyonu'nu oluşturmamızı
sağlamıştır.
Her ne kadar kazanılan bu ivme, Aracı
Şehirlerin daha önce sahip olmadığı
savunuculuk, finansman ve uygulama
desteklerini almalarına yol açmış olsa da,
Covid-19 pandemisi karşılaşılan
zorlukları arttırmıştır ancak bununla
birlikte, Aracı Şehirlerin sahip oldukları
dirençlilik potansiyeline dair yeni bir
bakış açısı da sağlamıştır.

İnsanların mobilitesinin yanı sıra
dinamikleri ve hareketi de Aracı
Şehirlerin etkisini hızlandırmış ve
çekiciliğini artırmıştır. Aracı Şehirler,
kendi bölgelerinde aracı kutuplar
olarak her zamankinden daha fazla
yerlerini almıştır. Bu durum, bölge
stratejisi ve dirençlilik dengesinin bir
parçası haline geldikleri için farklı
kalkınma aşamalarının oluşmasına
olanak tanımıştır.
Günümüzde, yani Birinci Dünya
Forumu'ndan üç yıl sonra, pandemiyle
mücadelemiz devam ediyorken, dünya
hâlâ dönüşmek için süreçler,
paradigmalar, metotlar, sistemler ve
modeller aramaktadır.
Bu nedenle, İkinci Dünya Forumu
hazırlıkları kapsamında, dünya
üzerindeki Aracı Şehirleri’nin COVID
sonrası dünyada temsil ettiği rolü
dinlemek, analiz etmek, belirlemek ve
konumlandırmak için bir dizi istişare
gerçekleştirilmiştir.
Bu istişareler sonucunda, dönüşümün
gerçekleşmesini sağlayacak sistemsel
kalıpları yeniden düşünmemize olanak
tanıyan bazı önemli çıkarımlar elde
edilmiştir.
Bu doğrultuda, İkinci Dünya Forumu'nun
Deklarasyonu'na zemin oluşturacak dört
sonuç belgesi ve iki tavsiye dizisi
oluşturulmuştur. İstişare oturumlarının
her biri, Dünya Forumu'nun ana ve
stratejik üst düzey oturumlarına nihai
öneriler sunacaktır.

Kilit ortaklıkların
desteklediği UCLG Aracı
Şehirler Dünya Forumu
Dünya Forumu, ayrıca, G20 ile yeni
ortaklıklar kurarak yerel yönetimler ve
G20 arasında önemli bir küresel
diyaloğun başlamasını amaçlamaktadır.
Süreç boyunca bize destekte bulunan
bazı kurumlar:
OECD Kalkınma Merkezi
Kentler İttifakı
BM-Habitat
UNDP
Uluslararası Katılımcı Demokrasi
Gözlemevi (IOPD)
ICLEI
Belediye Başkanları Küresel İklim
ve Enerji Sözleşmesi (GCoM)

Program
UCLG
Aracı Şehirler Dünya Forumu

1. GÜN
İKLİM GÜNÜ

5 Ekim
Format: Zoom üzerinden
çevrim içi oturumlar.

2. GÜN
6 Ekim
Format: Zoom üzerinden
çevrim içi oturumlar.

14.30 - 16.30
Üst Düzey Diyalog. İklim Adaleti için Aracı Şehirler
ve Dünya
17.00 - 18.30
Özel Oturum. İklim Adaleti için Harekete Geçmek: Aracı
Şehirlerin Dirençliliğe Doğru Yarış (R2R) ve Sıfıra Doğru
Yarışa (R2Z) Katılımını Sağlamak
13.00 - 13.45
“Wonder” platformu üzerinden LOCAL4ACTION Hub Açık
Platform sohbetleri
14.30 - 16.30
Açılış Oturumu. Eşit Bölgeler İçin Aracı Şehirler
17.00 - 18.30
Özel Oturum. Su Adaleti İçin Aracı Şehirler: Bölgesel
Dinamikten Küresel Dinamiğe

3. GÜN
7 Ekim

13.00 - 13.45
“Wonder” platformu üzerinden LOCAL4ACTION Hub
Açık Platform Sohbetleri
Kütahya'da kültürel geziler ve saha ziyaretleri
Fiziksel katılım sağlayan delegelerin
karşılanması

4. GÜN
8 Ekim
Hibrit Format:
Kütahya’da hem fiziksel hem
de çevrim içi katılımla
gerçekleştirilecektir.

13.00 - 13.45
“Wonder” platformu üzerinden LOCAL4ACTION Hub Açık
Platform sohbetleri
14.30 - 16.30
Üst Düzey Diyalog. Kütahya’dan Dünyaya: Önemseyen
Ekonomiler için Aracı Şehirler
17.00 - 18.30
Üst Düzey Diyalog. Dönüşümün İnsani Boyutu için Aracı
Şehirler
18.30 - 19.30
Kapanış Oturumu

Yüz yüze toplantıları özlediniz mi?
Toplantı aralarında kahve eşliğinde
gerçekleşen ilgi çekici sohbetleri
Format: “Wonder” platformu üzerinden hatırlıyor musunuz?
çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
Wonder platformu üzerinden çevrim içi
olarak gerçekleştireceğimiz samimi
Daha fazla bilgi ve oturum düzenleme talebinde
bulunmak için aşağıdaki formu doldurunuz:
sohbetlere katılın!

LOCAL4ACTION HUB Açık
Platform sohbetleri 6-8 Ekim

https://forms.gle/pShkPTr4HF1QZets6

