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Partnerships

Profile issues
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Stockholm – Istanbul, Büyükcekmece, Zeytinburnu
(Marmara region)
Also participating in the work: Nacka Municipality in
Greater Stockholm and Adalar Municipality in
Metropolitan Istanbul (which are twin cities)

Environmental protection, technical infrastructure,
sewage, waste and recycling management
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Umeå – Altindag, Tepebasi, Yildirim, Nilüfer,
Osmangazi (Central Turkey)

Taxes, charges, budgeting, financial follow-up and monitoring,
as well as skills and leadership development.
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Kalmar – Karsiyaka, Bornova and Manisa
(Aegean region)

Cooperation in higher education, the business sector
and the public sector (triple helix). Sustainable tourism.
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Malmö – Antalya, Mugla and Tarsus
(The Mediterranean region)

Sustainable social, economic and environmental
development
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Karlstad – Gaziantep, Osmaniye, Midyat and Sirnak
(South East Turkey)

Town planning, land use, risk management
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Kalmar – Samsun, Amasya, Giresun and Ordu
(Black Sea Region)

Local economic development and growth, support for small
and medium-sized enterprises, employment and tourism
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SALAR – UMT

Organisational development
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Editorial
Tusenet is now entering the final phase of implementation. The original
deadline for the project was the end of February 2010, but Sida has now
approved an extension until the end of October 2010.

Rolf A karlson,
Project Manager

This is very good for the project and its outcomes. It will make it possible to improve the project products, such as guidelines and handbooks,
and create a “UMT package” that will be an important resource for UMT
in terms of offering its members competence enhancement and training
activities to improve municipal actions.

The extension period will otherwise focus particularly on deepening
the cooperation activities between UMT and SALAR. Many activities
to support UMT in developing its role as representative of the Turkish municipalities in both lobbying and service activities are planned.
I am now ending my position as coordinator and manager of the
project. It has been a great privilege to work together with all of you
– both on the Turkish and Swedish side. I have learned much about
Turkish culture that was fairly unknown for me earlier, and I really
hope that cooperation between Turkey and Sweden will develop further and contribute to a future Turkish membership of the EU!
All the best to all of you,
Rolf A. Karlson

Editoryal
H Tusenet şu anda uygulamanın son aşamasına
giriyor. Projenin ilk başta belirlenen bitiş tarihi
Şubat 2010’du, ancak Sida projenin Ekim
2010’un sonuna kadar uzatılmasını onaylamış
bulunuyor.
Bu, proje ve projeden elde edilecek sonuçlar
açısından çok iyi. Böylece, kılavuzlar ve el
kitapları gibi proje ürünleri iyileştirilebilecek
ve UMT’nin, belediyeyle ilgili eylemlerin
iyileştirilmesi için üyelerine yeterliliğin
zenginleştirilmesi ve eğitim aktiviteleri
sunabilmesi anlamında önemli bir kaynak olan
“UMT paketi” oluşturulabilecektir.
Ayrıca, bu ilave sürede özellikle UMT ile
SALAR arasındaki işbirliği aktivitelerinin
derinleştirilmesine odaklanacaktır. UMT’nin, hem
lobicilik hem de hizmet aktiviteleri konusunda Türk
belediyelerini temsilcisi olma rolünün geliştirmesi
için destekleyici pek çok etkinliğin yapılması
planlanıyor.
Proje koordinatörü ve yöneticisi görevim artık
sona eriyor. Sizlerle birlikte çalışmak benim için
büyük bir ayrıcalıktı –hem Türk hem de İsveç tarafı
açısından. Daha önce neredeyse hiç tanımadığım
Türk kültürü hakkında çok şey öğrendim ve Türkiye
ile İsveç arasındaki işbirliğinin daha da gelişerek
Türkiye’nin gelecekteki AB üyeliğine katkıda
bulunacağını umuyorum.
Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.
Rolf A. Karlson
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Gender issues in tusenet
Raising awareness of gender equality issues is a high
priority of tusenet and a great deal of progress has
been made. However, much work remains in the final
phase of the project.
“We included gender issues in tusenet from
the start as Turkey has some major challenges
in this area,” explains tusenet Turkish project
coordinator, Duygu Dalgic Uyar.
”But it’s been a new area for us. We did not
focus on it before tusenet.”
A gender survey of tusenet pilot municipalities last year revealed that women
Duygu Dalgic Uyar,
accounted for less than 10 per cent of elected
Turkish Project Coordinator
members and about 16 per cent of personnel.
In upper management, the proportion of women was far lower and
some municipalities lacked any elected female representatives.

Female perspectives needed in local planning
One of the obstacles to more female recruitment is the lack of child
care facilities, which are available in just a third of the councils surveyed.
However, despite the challenges, the survey revealed several positive developments. For example, the numbers of women working in
the tusenet local authorities in Turkey have steadily increased over
the last five years. Furthermore, more than a half of city councils have
established women’s assemblies and working groups which aim to integrate female perspectives into local
decision making.
Karlstad municipality has worked
closely with South East Turkey on
integrating gender equality into city
planning. Magnus Persson, tusenet
coordinator at Karlstad, says that
in larger cities such as Gaziantep,
women are increasingly involved in
public debate.
”Awareness of gender equality is
on the agenda and there have been a
number of surveys conducted to colMagnus Persson
lect the views of women on how the
karlstad Municipality
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Tusenet’te Toplumsal Cinsiyet
Konuları
Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konularda
farkındalığın artırılması tusenet için büyük
bir öncelik taşıyor ve bu konuda epeyce yol
alınmıştır. Ne var ki, projenin son aşamasında
hâlâ yapılacak çok iş var.
“Türkiyenin epeyce büyük sorunlar yaşadığı bir
alan olan toplumsal cinsiyet konularını tusenet’e
başından beri dahil ettik” diyor Türk tusenet proje
koordinatörü Duygu Dalgıç Uyar.
“Ancak bu bizim için yeni bir alandı. Tusenet’ten
önce bu konuya odaklanmamıştık”.
Tusenet’in pilot belediyelerle yaptığı toplumsal
cinsiyet anketi, kadınların seçilmiş üyelerin yüzde
10’undan daha azını ve tüm personelin yaklaşık
yüzde 16’sını oluşturduğunu gösteriyor. Üst düzey
yönetimde kadınların oranı çok daha düşük ve bazı
belediyelerde seçilmiş kadın temsilci bulunmuyor.
Yerel planlamada kadın bakış açısına ihtiyaç var
Daha çok kadının işe alınmasının önündeki
engellerden biri, anket yapılan belediye
meclislerinin yalnızca üçte birinde sunulmakta olan
çocuk bakımı hizmetlerinin eksikliği.
Bu zorluklara rağmen, anket pek çok olumlu
gelişmenin de olduğunu gösterdi. Örneğin,
Türkiye’de tusenet’e dahil olan yerel otoritelerde
çalışan kadınların sayısı son beş yıl içinde sürekli
arttı. Dahası, belediye meclislerinin yarısından
çoğu, kadın bakış açısını yerel karar alma
süreçlerine dahil etmek amacıyla kadın kurulları ve
çalışma grupları oluşturdu.
Karlstad belediyesi, toplumsal cinsiyet
eşitliğini şehir planlamasıyla bütünleştirmek
üzere Güneydoğu Türkiye’deki belediyelerle
yakın bir çalışma içindeydi.Karlstad’taki tusenet
koordinatörü Magnus Persson, Gaziantep gibi
büyük şehirlerde kadınların kamusal tartışmalara
giderek daha çok katıldığını söylüyor.
Persson, “toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki
farkındalık gündemdedir ve kadınların şehrin
nasıl gelişmesi gerektiği konusundaki görüşlerini
derlemek için düzenlemiş bir dizi anket
bulunmaktadır” diyor.
“Aynı zamanda, şehir planlamasında kadın
ve çocuk bakış açısının farkına varmak da
önem taşımaktadır. Gaziantep’te yaşayan
kadınlar, kendilerine sorulduğunda çocuk
bakımı konusunda daha çok hizmet verilmesini,
otobüslerden faydalanma imkânının
iyileştirilmesini, caddelerin çocuk arabaları.
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city should be developed,” he says.
”It’s also important to recognize female and child perspectives in
city planning. When they are asked, women in Gaziantep say they
want more child care facilities, better access to buses and street design
that takes things like prams and push chairs into consideration. Also,
just the same as in Karlstad, women want their city to be safer – for
example overgrown green areas are very nice during the day but,
depending on where they’re located, they can be seen as a safety risk
by women moving around the city after dark. ”
Training politicians
Given the lack of female politicians at local level, the first overall priority of tusenet was to raise awareness of why and how gender should
be put on the political agenda of municipalities.
A series of workshops aimed at politicians have helped to achieve
this and further events will be held during 2010.
”We’ve had very positive feedback from the workshops, particularly
the work that we’ve done on how to organize information awareness
campaigns,” says Duygu Dalgic Uyar.
Women’s shelters
Apart from increasing the availability of gender training programmes
for elected members, Dalgic Uyar says there is an urgent need to raise
awareness of best practice in dealing with women who have been
subjected to violence in the home or elsewhere.
About a half of municipalities surveyed lacked any form of support
for this group and less than a third had set up women’s shelters.
”We are concentrating now on raising awareness of best practice in
this area. Some of our municipalities have very good systems in place
for supporting women and children who are victims of domestic
violence,” she explains.
”All municipalities need to be aware that this is an urgent issue for
immediate action and that we can support them with expertise and
advice.”
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Politikacıların eğitilmesi
Yerel düzeyde kadın politikacıların yetersiz sayıda
olduğu göz önüne alındığında, tusenet’in genel
olarak ilk önceliği belediyelerin politik gündemine
toplumsal cinsiyetin neden ve nasıl alınacağı
konusundaki farkındalığın artırılmasıdır.
Politikacılara yönelik bir dizi atölye çalışması
bunu başarmaya yardımcı olmuştur ve 2010
boyunca daha fazla etkinlik düzenlenecektir.
“Atölyelerden çok olumlu geri bildirimler aldık,
özellikle enformasyon farkındalığı kampanyalarının
nasıl organize edileceği konusunda çalışmalar
yaptık” diyor Duygu Dalgıç Uyar.
Kadın sığınma evleri
Seçilen üyeler için toplumsal cinsiyet konusundaki
eğitim programlarının daha ulaşılır olmasının
dışında, diyor Dalgıç Uyar, evde veya başka bir
yerde şiddete maruz kalmış kadınlarla en iyi şekilde
ilgilenilmesi gerektiği konusunda farkındalığın
artırılması da acil bir ihtiyaçtır.
Ankete katılan belediyelerin yarıya yakını bu
gruba herhangi bir biçimde destek sağlayamıyordu
ve üçte birinden daha azı kadın sığınma evleri
kurmuştu.
Uyar, “şimdi biz bu alandaki en iyi uygulamalar
hakkında farkındalığın artırılmasına
yoğunlaşıyoruz. Belediyelerimizden bazılarının
ev içi şiddetin kurbanı olan kadın ve çocukları
desteklemek için çok iyi sistemleri var” diye
açıklıyor.
“Bütün belediyelerin hem bunun derhal harekete
geçilmesini gerektiren acil bir sorun olduğunu ,
hem de bizim sunacağımız uzmanlık ve tavsiyelerle
onlara destek olabileceğimizi fark etmeleri
gerekiyor”.
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Steering Committee Report
The tusenet steering committee discussed at its meeting in Ankara in September 2009 a possible extension
of the project until late 2010 and the prospect of a new
cooperation project. It also noted changes to the management of tusenet and organisational reforms at UMT.
Extension of tusenet and potential new project
As an extension decision from tusenet’s sponsor, Sida, was still lacking in September, the steering committee (SC) pointed out that all
partnerships need to be ready in the event of the project finishing at
the end of February 2010. This means all outputs should be ready by then.
Since the signals from Sida already in September were very positive
to an extension, the SC expected the partnerships during the extension period to refine and further develop their products as well as
helping to disseminate them to all Turkish municipalities via UMT.
Sida has indicated an interest in a second phase of tusenet to start
after October 2010. The next steering committee meeting will consider setting up a SALAR-UMT task force to work on a proposal.
Organizational development of UMT
The recommendations of the tusenet organizational development
report on the UMT will be considered by UMT’s board during spring
2010. However, a number of recommendations have already been put
in place, including:
•
•
•
•
•

changing the executive board so that it reflects the strength of the
different parties in the assembly
creating a new position of second deputy secretary general
hiring a PR-company to strengthen the visibility and communicative capacity of UMT
active lobbying on issues such as a new package of laws on
municipal finances
an analysis of training needs which will contribute to the new
strategy

UMT plans to adopt a new strategy in May 2010 and the organizational development report will be used as an analytical tool in the
process.
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Yönetim Kurulu Raporu
Tusanet yönetim kurulu, Eylül 2009’da
Ankara’da yaptığı toplantıda projenin 2010
sonuna kadar uzatılması olasılığını ve yeni
bir işbirliği projesinin hazırlanması olanağını
tartıştı. Ayrıca, tusanet yönetimindeki
değişiklikler ve UMT’de gerçekleştirilen
organizasyonel reformlar değerlendirildi.
Tusanet’in süresinin uzatılması ve potansiyel
yeni bir proje
Eylül’de tusenet’in sponsoru Sida’dan uzatma
kararı hâlâ alınmamış olduğu için yönetim
kurulu (YK), projenin 2010 Şubat ayı sonunda
sonuçlandırılması olasılığına karşı bütün
ortaklıkların hazır olması gerektiğini vurguladı.
Bu, bütün çıktıların o tarihte hazır olması gerektiği
anlamına gelmektedir.
Daha Eylül ayında Sida’dan uzatma konusunda
çok olumlu sinyaller alınmış olduğundan YK,
ortaklıkların uzatma dönemi boyunca hem
ürünlerini düzelterek daha da geliştirmelerini,
hem de bu ürünlerin UMT aracılığıyla Türkiye’deki
bütün belediyelere yayılmasına yardımcı olmalarını
bekliyordu.
Sida, tusenet’in ikinci aşamasının Ekim 2010’dan
sonra başlamasıyla ilgilendiğini belirtmiştir. Bir
sonraki yönetim kurulu toplantısı, bir öneri metni
üzerinde çalışacak bir SALAR – UMT görev gücünün
oluşturmasını değerlendirecektir.
UMT’nin organizasyonel gelişimi
Tusenet organizasyonel gelişim raporunun UMT
hakkındaki tavsiyeleri, 2010 baharında UMT kurulu
tarafından dikkate alınacaktır. Ancak, aralarında
aşağıda belirtilenlerin de yer aldığı bir dizi tavsiye
şimdiden tespit edilmiştir:
• icra kurulunun, meclisteki farklı partilerin
güçlerini yansıtacak şekilde değiştirilmesi
• ikinci genel sekreter yardımcısı için yeni bir
pozisyon yaratmak
• UMT’nin görünürlüğünü ve iletişim kapasitesini
güçlendirmek için bir halkla ilişkiler şirketinin
kiralanması
• belediyelerin finansman kaynaklarıyla ilgili
yeni bir yasa paketi gibi meseleler hakkında
etkin lobicilik faaliyetleri yürütülmesi
• yeni stratejiye katkıda bulunacak eğitim
ihtiyaçlarının analizi
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Workshop in Ankara in late 2009 on effects of EU membership
for the Turkish municipalities
The steering committee decided to look into the prospects of organising a strategic workshop in December 2009 in Ankara on the local
and regional impact of EU legislation and structural policies in the
EU pre-accession process.
Personnel changes in Swedish tusenet team
Rolf A. Karlson will leave as tusenet project manager at the end of
2009. Magnus Liljeström has been appointed project coordinator and
in early 2010 Ryan Knox will become project manager.

UMT, Mayıs 2010’da yeni bir strateji benimsemeyi
planlamaktadır ve organizasyonel gelişim raporu
bu süreçte analitik bir araç olarak kullanılacaktır.
AB üyeliğinin Türk belediyeleri üzerindeki
etkisi konusunda 2009’un sonlarında Ankara’da
düzenlenen çalıştay
Yönetim kurulu, AB mevzuatının ve AB’ye
katılım öncesi süreçte uygulanacak yapısal
politikaların yerel ve bölgesel etkileriyle ilgili
olarak Aralık 2009’da Ankara’da stratejik bir çalıştay
düzenlenmesi olasılığını araştırmaya karar verdi.
İsveç tusenet takımındaki personel
değişiklikleri
Rolf A. Karlson, 2009’un sonunda tusenet proje
yöneticiliğinden ayrılacaktır. Proje koordinatörü
olarak Magnus Liljeström atanmıştır ve 2010’un
başında Ryan Knox proje yöneticisi olacaktır.

Tusenet Steering Committee. From left: Rolf A karlson, Ryan knox, Håkan Gustafsson, Hayrettin
Güngör, Duygu Dalgic Uyar
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