
10 2/2009 | www.tusenet.org

Tusenet municipal partnerships are now in the process 
of finalising handbooks, brochures and studies that 
provide practical advice on developing local strate-
gies in priority areas for Turkish municipalities. These 
will be used to develop decentralised policies as well 
as improve service delivery through UMT training and 
workshop activities aimed at Turkish municipalities in 
general.

We look here at three key areas involving two of the Swedish -Turkish 
municipal partnerships: waste management, urban planning design 
and risk management.

Strategic Waste Management Plans: Stockholm/Nacka– 
Istanbul, Adalar, Büyükcekmece, Zeytinburnu (Marmara 
region)
Although Stockholm and Istanbul differ in size, the fact that they are 
both large cities means they share common challenges when it comes 
to collecting and treating waste. When the tusenet project got under-
way, Istanbul had already begun working on a waste management 
plan and tusenet then supported the process. 
    “We’ve provided advice on what has worked and not worked for us,” 
explains Nils Lundkvist, technical strategy manager at Stockholm City. 
    “The advice is summarized in a series of steps in a short and practi-
cal handbook in Turkish.”

One of the biggest differences be-
tween the cities is that Stockholm 
incinerates and collects energy 
from waste that is not reused or 
recycled. The Swedish capital, like 
other Swedish local authorities 
also has the power to impose waste 
collection charges on local commu-
nities through strong local taxation 
powers.  
    “A major strength of Istanbul’s  
approach is that the city makes 
good use of private companies”, 
explains Lundkvist. 
   

Belediyeyle ilgili ortaklıkların el 
kitapları, kılavuzları merkezi ürünleri
Tusenet belediye ortaklıkları, Türk belediyeleri 
için öncelikli alanlarda yerel stratejiler 
geliştirilmesi konusunda pratik tavsiyeler 
sunan el kitaplarını, broşürleri ve çalışmaları 
sonuçlandırmak üzeredirler. Bunlar, hem 
ademi merkeziyetçi politikaların geliştirilmesi 
için, hem de UMT’nin genel olarak Türk 
belediyelerine yönelik olarak düzenlediği 
eğitim ve çalıştay etkinleri aracılığıyla hizmet 
dağıtımının iyileştirilmesi için kullanılacaktır.

Burada, İsveç-Türk belediye ortaklıklarının 
iki tanesini içine alan üç temel alanı gözden 
geçiriyoruz: Atık yönetimi, şehir planlama ve 
tasarım ile risk yönetimi.

Stratejik Atık Yönetimi Planları: Stockholm/
Nacka – İstanbul, Adalar, Büyükçekmece, 
Zeytinburnu (Marmara Bölgesi)
Stockholm ile İstanbul’un büyüklükleri farklı olsa 
da, her ikisinin de büyük şehir olması, atıkların 
toplanması ve işlenmesi söz konusu olduğunda 
ortak sorunları paylaştıkları anlamına gelmektedir. 
Tusenet projesi uygulanmaya başlandığında 
İstanbul’da atık yönetimi planı konusundaki 
çalışmalar zaten başlamıştı ve tusenet bu süreci 
desteklemişti. 
    Stockholm şehrinin teknik strateji yöneticisi 
Nils Lundkvist, “bizim durumumuzda neyin işe 
yarayıp neyin yaramadığı konusunda tavsiyelerde 
bulunduk” açıklamasını yapıyor..
    “Tavsiyeler, Türkçe hazırlanan kısa ve pratik bir el 
kitabında adım adım özetleniyor”.
    Şehirler arasındaki en büyük farklardan biri, 
Stockholm’de yeniden kullanılmayan veya 
geri dönüşümü yapılmayan atıklar yakılıyor ve 
bunlardan enerji elde ediliyor. İsveç’in başkenti, 
tıpkı İsveçli diğer yerel otoriteler gibi, güçlü 
vergilendirme yetkilerini kullanarak yerel 
topluluklara atıkların toplanmasıyla ilgili harçlar 
ödetme gücüne de sahiptir.
    “İstanbul’un yaklaşımın güçlü olduğu belli 
başlı alanlardan biri, şehrin özel şirketlerinden iyi 
yararlanması”, diyor Lundkvist.
    Lundkvist, “Türk ortaklarımızla birlikte olan 
projede, hem Stockholm/Nacka’da, hem de 
İstanbul’da atık yönetiminin büyük bir bölümü için 
özel sektör yüklenicilerini kullandığımızı görüyoruz. 

Handbooks and guidelines central products of 
the municipal partnerships 

Nils lundkvist, Stockholm City .
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“We see in the project with our Turkish partners that we use private 
contractors for a big part of the waste management both in Stock-
holm/Nacka and in Istanbul. This confirms that you do not need large 
organizations with own-resources for everything”, he says. 
    One very positive aspect of working on the handbook was the 
network created between Istanbul’s district municipalities, he adds, as 
the Turkish councils had not worked closely together on waste issues 
in a systematic way prior to the tusenet project. 
    A national consultation on the handbook will be held in early 2010 
with the national ministry for the environment, major universities 
and NGOs to widen the scope and ownership of the handbook. It will 
then be used by UMT in capacity building programmes across the 
country. 

Risk management and urban planning: Karlstad - Gaziantep, 
Osmaniye, Midyat, Sirnak (South East Turkey).
 The four tusenet municipalities of South East Turkey had little or 
no contact with one another on risk management issues prior to the 
tusenet project. Now a major integrated risk management training 
centre will be built in the region’s largest city (Gaziantep) and a net-
work for cooperation between municipalities has been established. 

Bu, aynı zamanda her şey için kendi 
kaynaklarımızla kurulacak büyük organizasyonlara 
gerek olmadığını teyit ediyor”, diyor.
El kitabı üzerinde çalışmanın son derece olumlu 
yönlerinden biri, Türk belediye meclisleri atıklarla 
ilgili olarak tusenet projesinden önce sistematik ve 
yakın bir çalışma içinde olmadığından, İstanbul’un 
ilçe belediyeleri arasında bir ağ yaratılmış olmasıdır, 
diye sözlerine ekliyor.
    2010 yılı başlarında, ulusal Çevre ve [Orman] 
Bakanlığı, belli başlı üniversiteler ve STK’larla 
birlikte, el kitabının kapsamını ve sahipliğini 
genişletmek üzere ulusal bir konsültasyon 
yapılacak. Bunun ardından el kitapları, UMT 
tarafından ülke genelinde kapasite geliştirme 
programlarında kullanılacak.

Risk yönetimi ve şehir planlama: Karlstad 
– Gaziantep, Osmaniye, Midyat, Şırnak 
(Güneydoğu Anadolu Türkiye)
Güneydoğu Türkiye’nin dört tusenet belediyesi, 
tusenet projesinden önce risk yönetimi 
konularında birbirleriyle ya çok az iletişim 
içindeydiler veya aralarında hiç iletişim yoktu. 
Şimdi, bölgenin en büyük şehrinde (Gaziantep), 

Risk management in city planning means activities in an urban area are planned in order to reduce the risk of hazardous activities. Here a mosque is located too close 
to a petrol station. 
Şehir planlamada risk yönetimi, zararlı aktivitelerin riskini azaltmak için kentsel alandaki aktivitlerin planlanması anlamına gelmektedir. Burada bir benzin istasyonunun 
çok yakınına inşa edilmiş bir cami görülmektedir.
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“Before tusenet there was little coordination between the fire brigade, 
city planners, and other public services. Now there is a good network 
and a new approach is emerging,” explains Magnus Persson, project 
coordinator at Karlstad. 
    “The status of the fire departments has been given a new meaning 
and a wider role. They are developing a concept of risk management 
that involves planners and other public and local actors – it defines 
risk management as all incidents from small scale accidents in the 
home	to	large	scale	flooding	or	earthquakes,	and	not	the	least	how	
to take risk management issues into account in early stages of urban 
development planning.”

önemli bir bütünleştirilmiş risk yönetimi eğitim 
merkezi inşa edilecektir ve belediyeler arasında bir 
işbirliği ağı kurulmuştur.   
    “Tusenet’ten önce itfaiye örgütü, şehir 
planlamacıları ve diğer kamu hizmetleri arasında 
koordinasyon oldukça sınırlıydı. Şimdi, iyi bir ağ var 
ve yeni bir yaklaşım doğuyor” açıklamasını yapıyor 
Karlstad’daki proje koordinatörü Magnus Persson. 
    “İtfaiye teşkilâtlarının statüsüne yeni bir 
anlam ve daha geniş bir rol verilmiş durumda. 
Planlamacıların yanı sıra diğer kamusal ve yerel 
aktörleri de kapsayan bir risk yönetimi kavramı 
geliştiriyorlar -bu, risk yönetimini, küçük ölçekli 
kazalardan büyük ölçekli sellere veya depremlere 
kadar bütün olayları kapsayacak şekilde tanımlıyor 
ve özellikle de şehrin gelişim planlamasının ilk 
aşamalarında risk yönetimiyle ilgili konuların nasıl 
göz önünde tutulacağını tanımlıyor”.
    Ortaklık, kavramın ve risk yönetimiyle ilgili 
gerçeklerin yerel otorite bölümlerinde ve halk 
arasında anlaşılmasını hedefleyen broşürün son 
rötuşlarını yapıyor. Bir dizi politika tavsiyesi, Şubat 
2010’da UMT’ye gönderilecektir.
    Tavsiyeler aynı zamanda şehir planlama 
konusunda ortaklıklar tarafından yürütülen 
karşılaştırmalı bir çalışmanın sonuçlarından 
elde edilecektir. Çalışma, kadın ve çocuk dostu 
bir şehir planlaması yapmanın yöntemlerini 
ve vatandaşların planlamayla ilgili kararlara 
katılımının nasıl artırılabileceğini inceliyor. Aynı 
zamanda, yerel otoriteler ve yerel demokrasi 
açısından bakıldığında şehir planlamanın nasıl 
geliştirilebileceğini de ele alıyor.
    “Bu ürünleri bilgi üretmek ve farkındalığı 
artırmak için kullanacağız” diye ekliyor Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nden Ahmet Ertürk. “Bunlar, 
şehir meclisi üyelerinin politika yaparken referans 
alacakları bir araç olacak ve şehir bölümleri 
arasında daha fazla etkileşimin geliştirilmesini 
desteklemeye yardım edecek.” 

Magnus Persson
karlstad Municipality 

learning to prevent accidents and fires in the home.
Ev kazalarını ve evde çıkan yangınları önlemeyi öğrenmek.
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The partnership is putting the finishing touches to a risk manage-
ment brochure aimed at building understanding of the concept and 
realities of risk management in local authority departments and the 
general public. A set of policy recommendations will be sent to UMT 
in February 2010.
    Recommendations will also come from the conclusions of a com-
parative study on urban planning carried out by the partnership. 
The study examines ways to make city planning more woman and 
child friendly and how to increase citizen participation in planning 
decisions. It also deals with how city planning can be developed from 
the perspective of local authorities and local democracy.

”We will use these products 
to build knowledge and raise 
awareness,” adds tusenet 
partnership co-ordinator 
Ahmet Ertürk at Gaziantep 
Metropolitan Municipality. 
“They will be a policy making 
reference tool for city council 
members and will help to 
support the development of 
more interaction between city 
departments.” 

Ahmet Ertürk, Gaziantep Metropolitan Municipality 
tusenet coordinator


