
Marmara Urban Forum  

1-2-3 EKİM 2021 
İstanbul Kongre Merkezi

Marmara Belediyeler Birliğinin kamu ve özel 
sektörü buluşturan dünyanın sayılı kent 
forumlarından MARMARA URBAN FORUM 
(MARUF) 2021 hazırlıklarına başlandı. İstanbul’da 
düzenlenecek olan MARUF 2021, kamu alanında 
faaliyet gösteren tüm aktörlerin buluşma yeri 
olacak!

Yıl: 2020

*Marmara Urban Forum (MARUF) Marmara Belediyeler  Bir l iğ i  taraf ından düzenlenmektedir. 
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MARUF21’e 
Hazır mısınız? 



COVID-19 ve bölgesel gelişmeler kamu sektöründe de 
iş hacimlerini olumsuz etkiledi. Birçok şirket ile birlikte 
kamu sektörü de olağan bir durgunluğa girdi. Marmara 
Belediyeler Birliği hem şehirlerimizi geleceğe hazırla-
yacak hem de birçok sektörü bir araya getirecek olan 
Marmara Urban Forum’un hazırlıklarına başladı.  

MARUF’un ilkini 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştiren Marmara Belediyeler Birliği, ikincisi için 
çalışmalarını hızlandırdı. Ekim 2021’de İstanbul’da yapı-
lacak MARUF özellikle kamu sektöründe faaliyet gös-
teren şirketlerin birçok fırsat bulabileceği bir platform 
olacak. 

500’DEN FAZLA BELEDİYE UZMANI 
VE YÖNETİCİSİ ZİYARET EDİYOR

Geçtiğimiz yıl 100’den fazla belediye başkanı ve 600’e 
yakın belediye bürokratının ziyaret ettiği Marmara Urban 
Forum, bilişimden çevreye, ulaşımdan altyapıya, finans-
tan yayalaştırmaya kadar şehirlerimizi geleceğe hazırla-
mak için birçok profesyonele ev sahipliği yapacak. 

KÜMENİN DIŞINDA KALMAYIN

Stant alanlarında belediyeleri ve özel sektörü faaliyet 
bazında kümelendirecek olan Marmara Urban Forum, 
şirketlerin iş hacmini geliştirecek fırsatlar da sunacak. 
Şehirlerin ulaşım, yayalaştırma, IT çözümleri ile çevre-
sel ekonomiye dair birçok projenin görücüye çıktığı 
MARUF, üreten kesim ile satın alan kamu otoritelerini 
aynı çatı altında buluşturacak. 

SEKTÖR ÜRETMEDEN, 
BELEDİYELER GELİŞEMEZ

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Marmara Belediyeler Birliği Ge-
nel Sekreteri M. Cemil Arslan, 
sektörün ARGE’si  ve üretimi 
olmadan şehirlerin değişmesi 
ve gelişmesinin mümkün olma-
yacağını söyledi. Kamunun özel 
sektörün katalizörü olduğunu 

belirten Arslan “Dünyanın her yerinde kamu ekonomik 
aktiviteyi canlandıran ana unsurdur. Kamu aldığı vergi-
leri ARGE’ye, yeni teknolojilere, şehirler için üretilmiş 
akıllı ve tasarruf sağlayan, ulaşım, altyapı, çevre gibi 
teknolojilere harcayacak ki bu sektörlerde şehirlerimiz 
için çalışmaya devam etsin ve akıllı genç dimağları bu 
alanda istihdam etsin. MARUF, sektörde faaliyet gös-
teren şirketlerle kamu otoritesini bu iş fikirleri arasında 
buluşturacak, böylelikle de kamu sektörünün arzu etti-
ği can suyunu verecek.” dedi. 

DÜNYANIN ÖNDE GELEN 
KAMU UZMANLARI MARUF’TA

Şehircilik alanında dünyanın en önde gelen forumların-
dan biri olan MARUF, sadece özel sektörü ve kamuyu 
buluşturmakla kalmayacak, daha önce olduğu gibi bu 
yıl da kamu alanında dünyanın önde gelen akademis-
yen ve bilim insanları MARUF’ta konuşmacı olarak yer 
alacak. 

MARMARA URBAN FORUM 2021
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ BULUŞTURACAK
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2019’da küçülen belediye bütçeleri 2020’de 140 
milyar lirayı buldu. 2021’de bu miktarın 150 milya-
rı aşması bekleniyor. Belediyeler özel sektörün en 
önemli finans kaynağı olmayı sürdürecek... 

Türkiye COVID-19’un neden olduğu ekonomik zorluk-
lardan yine belediye bütçeleri ile çıkacak gibi görü-
nüyor. 2015’den beri neredeyse her yıl %20 büyüyen 
belediyeler, 2019 yılında frene basmış ve yaklaşık 10 
milyar liralık küçülmeye gitmişti. 2020 yılında faizlerde-
ki düşüşün de etkisi ile belediyelerin bütçeleri yeniden 
tırmanışa geçerek 140 milyar doları buldu.    

Bütçeden aslan payını ise yaklaşık 26 milyar lira ile İBB 
aldı. Onu 17 milyar lira ile Ankara ve İzmir takip etti. 
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Grafik 1. Tüm Belediyelerin Toplam Bütçesi 

KAMU YATIRIMLARI 
EKONOMİYİ CANLANDIRACAK

2021 yılında belediye bütçenin 150 milyar lirayı aşması 
bekleniyor. Özellikle büyükşehir belediyeleri yabancı 
kaynaklı yeni kredi olanaklarına erişmesi ve bu geli-
rin personel harcamaları, kamu yatırımları ile birlikte 
iç pazarda kullanılması ekonominin canlanması içinde 
önemli bir faktör olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan 
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil 
Arslan, kamunun ekonomik hareketlilik için tetikleyici 

unsur olduğunun altını çizdi. Belediyelerin özel girişim-
ler için önemli bir kaynak sağlayıcı olduğunu belirten 
Arslan “Türkiye’de özel sektörün en önemli müşterile-
rinden bir tanesi belediyelerdir. Kamu hem çalıştırdığı 
personel hem de yaptığı yatırımlarla ekonomik kalkın-
manın başat aktörlerinden bir tanesidir.” dedi. 

ÖZEL SEKTÖR İÇİN REKABET 
ORTAMI YARATACAĞIZ

Marmara Belediyeler Birliğinin de kamunun ortak men-
faatleri gereği hareket ettiğini belirten M. Cemil Ars-
lan, 2021 yılında düzenlenecek olan Marmara Urban 
Forum’un kamu alanında faaliyet gösteren işletmeler 
için bir fırsat olduğunu ifade etti. Forumda üreten ile 
yatırımcıyı buluşturacaklarını belirten Arslan “Özel sek-
tör tamamen adil, rekabet edilebilir, şeffaf bir ortamda 
ürünlerini sergilemeli. Şehirlerimiz için en iyi çözümler 
ortaya çıkmalı ki daha inovatif çözümler ortaya çıkabil-
sin. Biz girişimcilerimizin şehirlerimiz için dünyanın en 
iyi çözümlerini sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıl 
yapacağımız Marmara Urban Forum’da da belediyeler-
le bu alanda faaliyet gösteren ticari işletmeleri buluştu-
racağız. Sektörümüzü ayakta tutmalıyız ki şehirlerimiz 
de gelişmeye devam etsin.” dedi. 

YATIRIM YAPILAN BELEDİYE 
HİZMETLERİ/SEKTÖRLER

Enerji, itfaiye aracı, termik santral, atık yönetimi/geri dö-
nüşüm, sürdürülebilir şehirler, kentsel altyapı, raylı sis-
tem/tramvay aracı, otobüs.

İller 2020

Ankara 17.650.000.000

İstanbul 25.850.000.000

İzmir 17.562.000.000

BELEDİYELERDE 
BÜTÇE 140 MİLYAR 

LİRAYA ÇIKTI
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2019’DA NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin, belediyeleri bir araya getiren en büyük 
organizasyonu olan Marmara Urban Forum (MA-
RUF), kendi alanında 2019 yılının en çok konuşu-
lan etkinliği oldu. Benzerleri dünyanın diğer büyük 
şehirlerinde yapılan şehircilik forumlarının İstanbul 
ayağı olan MARUF, 2019’da İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 25 farklı ülkeden 250 ko-
nuşmacı ve 5440 katılımcıya ev sahipliği yapan  
MARUF19, 66 partner ve 50 oturumla Türkiye şehirciliği 
için unutulmayacak bir işe imza attı.  

ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı şehircilik buluşması olan 
MARUF,  1-2-3 Ekim 2019’da gerçekleşmişti. Kamu sek-
törü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
ve yerel yönetimler gibi şehrin tüm paydaşları bu fo-
rumda buluşarak “Çözüm Üreten Kentler”i konuştu. 

*“Çözüm Üreten Kentler” için 66 partner organizasyo-
na destek verdi.

*Kentlerde akıllı çözüm uygulamaları anlatıldı.

*Kentsel altyapılar konuşuldu tartışıldı.

*Başkanlar “Play Marmara” ile bölgeyi tasarladı.

İSTATİSTİKLERLE  
MARUF19 

250 Konuşmacı

60 Partner

50 Oturum

5440 Katılımcı

5 Teknik Gezi

6 Sergi

30 Stant

1  Networking Event

1  Film Gösterimi

3  Kapalı Toplantı

16 Doktora Tez  
     Anlatımı

650 Belediye Başkanı 
ve Yöneticisi
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2019 Temaları

Katılımcılar
 » Yerel Yönetimler

 » Kamu Kurumları

 » Özel Sektör

 » Sivil Toplum Kuruluşları

 » Üniversiteler

 » Finans Kuruluşları

 » Sanayi Kuruluşları

 » Teknoloji Kuruluşları

 » Medya Kuruluşları

“50 oturumun her birine ortalama 150 kişi katılım gösterdi”

En Çok İlgi Gören Temalar:
● Şehir Teknolojileri ve İnovasyon

 » Geleceğe dönüş: İnovasyonun kuluçkası şehirler

 » Yaşam kalitesini artırmak için Akıllı Şehirler

● Ulaşım ve Hareketlilik
 » Hareketlilik ve insan odaklı ulaşıma doğru

 » Toplu taşımada etkin kurumsallaşma

● Kamusal Mekân
 » Herkes için erişilebilir kamusal mekânın izinde

 » Herkes için tasarım: Yaşanabilir kamusal mekanlar

● Sosyal Kapsayıcılık
 » Birlikte yaşamak: Yeni yaklaşımlar ve uygulamalar

 » Kapsayıcılık meseleleri: Geride kimseyi bırakmamak

MARUF | MARMARA URBAN FORUM
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KENTLE İLGİLİ TÜM 
AKTÖRLER BURADA!
Marmara Urban Forum 2019’a katılanlar MARUF için ne dediler? İşte ulusal ve uluslararası katılımcıların 2019’daki 
organizasyonla ilgili görüşleri:

*Marmara Urban Forum 
bir anlamda bir mega-e-
vent. HABITAT II’den 
(1996) sonra bu konuda 
İstanbul’da yapılan en 
büyük toplantı. 

İlhan Tekeli
Şehir ve Bölge Planlama 
Profesörü & Sosyal Bilimci

Disiplinler arası ve 
sektörler arası bir iliş-
kiyi dikkate alan, bilgi 
temelli, üretken ve açık 
bir sistem kurmadan ne 
ülkeleri ne de şehirleri 
etkili bir şekilde yönetme 
imkânı var artık. 

M. Cemil Arslan  
Marmara Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri

İş dünyasından, eğitim-
den, akademiden ve 
aslında bahsettiğimiz 
her şeyi uygulayanları 
bir araya getirdiğiniz 
bu tür konferanslara ev 
sahipliği yapmanın son 
derece önemli ve değerli 
olduğunu düşünüyorum. 

Nikkole Mojica
Hudson Yards Hell’s 
Kitchen Alliance İletişim 
Direktörü

Burada asıl yapılması gereken dünyanın gidişine yeni-
den bir ses bir nefes vermek, meseleleri samimiyetle 
tartışmak ve çözüm bulmaktır. Zaten forumumuzun mot-
tosu da Çözüm Üreten Kentler’dir. Biz burada aramak 
için varız. İnsanlığın kaderine yön vermek için varız. 

Tahir Büyükakın
Marmara Belediyeler Birliği &  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Burada pek çok önemli bilgiyi bulmanın, bilgi pay-
laşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, 
kentsel gelişim, kentin nasıl işlediği, yönetişim ve 
diğer şeylerle ilgili farklı faaliyet alanlarında uzman 
olan insanları bulmak da önemli. 

Oriano Otočan
Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA) Başkanı

Olağanüstü güzel bir 
katılım var. 25 ülkeden 
100’den fazla belediye 
başkanı var. Yine ulusla-
rarası ve ulusal düzeyde 
birçok katılımcı var. Bilim 
insanları var, şehirciler 
var, planlamacılar var. 
Yani kentle ilgili tüm 
aktörler burada! 

Recep Gürkan
Edirne Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 

Belediye başkanlarına 
ses vermesi açısından 
çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Hem 
Türkiye hem de uluslara-
rası 25 ülkeden belediye 
başkanlarını bir araya ge-
tirerek şehirlerdeki farklı 
gündemler hakkında fikir 
alışverişinde bulunuyor.  

Claudio Tomasi
UNDP Türkiye Mukim 
Temsilcisi
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Hizmet ve 
ürünlerinizi 

kamu  
sektörüyle 

buluşturmak 
ister misiniz?

Rekabete hazır 
mısınız?

Türkiye’nin 
belediye başkanları 

burada, peki siz 
neredesiniz?

Marmara Urban Forum 
1-2-3 Ekim 2021

İstanbul Kongre Merkezi

1-2-3 EKİM’DE 
SİZ NEREDESİNİZ?

Şehirlerin geleceği 
MARUF’ta 

şekilleniyor, 
gelecekte yer almak 

ister misiniz?



Düzenleyen

Bilgi ve Sponsorluk İletişim

Bilgi ve Sponsorluk İletişim

T : 0212 243 20 86  

M: 0 546 496 42 42

burak.akay@gafa.com.tr

+90 (212) 402 1600

salih.dogenci@marmara.org.tr

busra.ince@marmara.org.tr

MARMARA
EĞİTİM &
ORGANİZASYON
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