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UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) 

Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü, İzmir Büyük-

şehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9-11 Eylül 

2021 tarihleri arasında gerçekleşti. UCLG Kültür 

Zirvesi, kentler, yerel yönetimler ile kültür ve 

sürdürülebilirliğe yönelik politika ve program-

ların etkili bir biçimde uygulanması için çalı-

şan diğer paydaşların küresel ölçekteki ana bu-

luşma noktası olma niteliğini taşıyor. Zirve, üç 

gün boyunca, dünyanın her yerinden yaklaşık 

İZMİR UCLG 

KÜLTÜR ZİRVESİ’NİN

ARDINDAN            

AFTER 

IZMIR UCLG 

CULTURE SUMMIT                    
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The fourth of the UCLG (United Cities and 

Local Governments) Culture Summit was held 

by Izmir Metropolitan Municipality between 

9-11 September 2021. The Summit is the main 

meeting point on a global scale for cities, local 

governments and other stakeholders working 

for the effective implementation of policies 

and programs for culture and sustainability. 

At the summit, which hosted about 400 phys-

ical and over 600 online participants from all 
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400 fiziksel, 600’ün üzerinde de çevrimiçi ka-

tılımcıyı ağırladı ve böylece ulusal ve yerel 

yöneticiler, akademisyenler ve kültür üretici-

leri pek çok başlık altında kültür politikalarını 

tartışma imkânına sahip oldu.

Zirvenin tamamlanmasıyla yayınlanan “Kültür 

İnsanlığın Geleceğini Kuruyor” başlıklı İzmir 

deklarasyonunda sürdürülebilir kalkınmanın 

hayata geçirilmesinde, kültürün neden ve 

nasıl küresel tartışmaların merkezinde olması 

gerektiği tartışılırken, bu bağlamda tüm kent-

lere ve yerel yönetimlere düşen sorumlulukla-

ra da vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler'in 2030 

Ajandası'nın ekonomik, sosyal ve çevresel ola-

rak özetlenen üç temel boyutuna, dördüncü 

bir boyut olarak kültürün eklenmesi yönün-

deki talepler, beklentiler ve uygulamaların altı 

çizildi. Zirvede ortaya çıkan İzmir Deklarasyo-

nu ile ayrıca; doğayla, geçmişle, birbirimizle 

ve değişimle uyumdan oluşan yeni bir kavram 

olarak “döngüsel kültür” kavramı da ilk kez 

ortaya konmuş oldu.

Zirve sonrası, öne çıkan bazı konuşmacılara 

alanlarına ilişkin konular ve zirve ile ilgili gö-

rüşlerini sorduk. Bu sayımızda, konuşmacılar 

ile yapılan söyleşilere ve İzmir Kültür Zirvesi 

deklarasyon metnine yer veriyoruz.

over the world for three days, national and 

local administrators, academics and cultural 

producers had the opportunity to discuss cul-

tural policies under many topics.

In the Izmir declaration titled “Culture Builds 

the Future of Humanity” published after the 

summit, it is discussed why and how culture 

should be at the center of global discussions 

in realizing sustainable development. In this 

context, the responsibilities of all cities and 

local governments are emphasized. Demands, 

expectations and practices for adding culture 

as a fourth dimension to the three main di-

mensions (economic, social and environmen-

tal) of the United Nations’ 2030 Agenda are 

underlined. In addition, with the Izmir Decla-

ration that emerged at the summit, the con-

cept of “circular culture” was introduced for 

the first time as a new concept consisting of 

harmony with nature, the past, each other 

and change.

After the summit, we conducted interviews 

with some of the prominent speakers on top-

ics related to their fields and their views on 

the summit. In this issue, we include these 

interviews with the speakers and the Izmir 

Cultural Summit declaration text.
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında 

kültür konusu ne ifade etmektedir? İzmir’de 

düzenlenen Kültür Zirvesi’nin bu sürece katkıla-

rının neler olduğu ve kültür alanında sağlanacak 

destekle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

yerelleşmesinin mümkün olup olamayacağı ko-

nularındaki görüşlerinizi ve deneyiminizi bizimle 

paylaşır mısınız? 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) 

kültürü yeterince ele almadığının hepimiz 

farkındayız ve bu nedenle, kültürel yönlerin 

fiili uygulamasını bunların uygulanmasına en-

tegre etmemiz gerekiyor. SKH’lerinin günlük 

çalışmalarımızdaki önemi açık veya bilinçli 

değildir, ancak çalışmanın küresel ölçekli he-

deflerle nasıl bağlantılı olduğunu algılayabil-

mek, kültür için yenilenmiş bir stratejik çer-

çeve, kültürün artan öneminin algılanması, 

dolayısıyla da kültürel özneler için daha iyi 

çalışma koşulları, daha geniş hitap kitlesi ve 

daha fazla fon fırsatı sonuçlarına yol açacak-

tır. Aynı zamanda, herkes için daha iyi eğitim, 

daha iyi çevresel uygulamalar, daha fazla eko-

nomik büyüme ve çeşitlilik üretecektir. Sanat-

sal ve kültürel pratiklerin eleştirel düşünmeyi, 

açıklığı ve değişim güdüsünü nasıl teşvik ede-

bileceğini biliyoruz.

What does the subject of culture mean in the 

context of the Sustainable Development Goals? 

What were the contributions of the Culture 

Summit held in Izmir to this process? Could you 

share with us your views and experiences on 

whether it is possible to localize sustainable de-

velopment goals with the support to be provided 

in the field of culture?

We are all aware that sustainable develop-

ment goals (SDG) do not sufficiently address 

culture and, for that reason, we need to inte-

grate the actual practice of cultural aspects in 

their implementation.

The importance of the SDG’s in our day to 

day work is not evident or conscious, but be-

ing able to perceive how the work is inter-

connected with global scale goals will result 

in a renewed strategic framework for culture 

and perception of its increasing relevance and 

thus  better work conditions , larger audiences 

and more funding opportunities for  cultural 

agents. At the same time, it will generate bet-

ter education, better environmental practices, 

more economic growth, diversity for all, as we 

know how artistic and cultural practices can 

promote critical reflexion, openness and drive 

for change. 

Catarina Vaz Pinto
Lizbon Belediye Başkan Yardımcısı
Deputy Mayor of Lisbon 
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UCLG tarafından düzenlenen İzmir Zirvesi 

boyunca, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim de-

ğişikliği, kültürel haklar, sosyal uyum, sürdü-

rülebilir turizm gibi alanlarda bunun yeterli 

kanıtını sunarak yerel yönetimlerin bu açıdan 

ne kadar önemli olduğunun altını çizdik.

Zirve, birçok yeni paydaşı bir araya getirdi ve 

şehirlerin uluslararası, ulusal ve yerel ağlarla, 

örgütlerle ve aktivistlerle ortak bir vizyon ara-

cılığıyla ortaklıkları güçlendirmesini sağladı.

İzmir Zirvesi’nde, UCLG Kültürel Öncü Kenti 

olarak Lizbon, kentte düzenlediğimiz ve UCLG 

Kültür Komitesi tarafından SKH’lerde kültürü 

yerelleştirmek ve bunların uygulanmasına 

katkıda bulunacak önlemler önermek için ta-

sarlanmış bir çalışma olan 7 Anahtar çalışta-

yını paylaşmaya davet edildi.

Çalıştay, farklı belediye birimlerinden ve kül-

tür sektöründen temsilcilerden 36 katılımcıyı 

bir araya getirdi. Önerilen kilit önlemlerin 

çoğunun kent tarafından zaten geliştirildiğini 

fark etmekten çok memnunuz. Bunlar, uzun 

vadede sürdürülebilirliğe katkıları dikkatler-

den kaçmış olmasına rağmen her moment-

te veya belirli bir bölgede etkisi olan izole 

girişimlerdir. 7 Anahtar öğrenme aracı, hem 

SKH’lerle bağlantılandırma hem de aynı hede-

fe katkıda bulunabilecek farklı projeler arasın-

da bağlantılar oluşturma açısından yararlı oldu. 

Söz edebileceğimiz örnekler:

Lugares de cultura  

Kültürel ve sivil yakınlık merkezleri için bir 

program - katılımcıların her bir bölgedeki kül-

türel ekipmanların ve sanatçıların haritasını 

çıkarma kaygılarını birleştirir; yerel paydaşlar, 

kamusal ve yeni kültür alanları ile sanatsal ve 

sosyal dinamikler yaratır.

Throughout the Summit in Izmir organised by 

UCLG,we have provided enough evidences of 

this in areas such as gender equality, climate 

change, cultural rights, social cohesion, sus-

tainable tourism, highlighting how local gov-

ernments are important in this respect. The 

Summit brought together many new stake-

holders and enabled cities to strengthen part-

nerships through a shared vision with other 

international, national and local networks, 

organisations and activists.

As an UCLG Cultural Leading City, Lisbon was 

invited to share at the Izmir Summit the 7 

Keys workshop, an exercise we’ve organised 

in the city and was designed by UCLG Cultur-

al Committee to localize culture in the SDG’s 

and to propose measures that contribute for 

their implementation.

The workshop gathered 36 participants from 

different municipal departments and repre-

sentatives from the cultural sector. We were 

very pleased to realize that most of the pro-

posed key measures were already being de-

veloped by the city: isolated initiatives that 

have impact in each moment or in a specific 

territory although their contribution for sus-

tainability in the long run was not stressed or 

highlighted. The 7 Keys learning tool helped 

us to make the links. Not only with the SDG’s 

but also between different projects that can 

contribute to the same goal.

As examples, we can mention: 

Lugares de cultura  

A program for cultural and civic proximity cen-

tres -incorporates the concerns shown by the 

participants to map the cultural equipments 

and artists in each territory, creating artistic 

and social dynamics with the local stakehold-

ers, public and new spaces for culture.
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Meio no meio 
Portekiz’deki 4 farklı şehirden mahalleleri 

içeren, sanat yoluyla sosyal ve nesiller arası 

katılım için bir proje. 16-25 yaş arası gençler 

ve 45 yaş üstü kişiler, tiyatro, sinema, görsel 

sanatlar hip hop müzik ve dans alanlarında 

ünlü sanatçıların yerel atölyelerine katıldılar 

ve ortaklaşa oluşturulan bir koreografik eseri 

farklı tiyatrolarda sahnelediler.

Erişilebilirlik planlarının 
oluşturulması için kılavuz
Kaynak merkezimiz (Loja LisboaCultura), kül-

türe erişime adanmış kar amacı gütmeyen bir 

kuruluşla (AcessoCultura) birlikte, kültürel 

alanlarda bir erişilebilirlik planı oluşturmak 

için atılması gereken birkaç adımı açıklayan 

çok basit ama eksiksiz bir kılavuz geliştirdi.

Visionários
Marvila Kütüphanesi tarafından geliştirilen 

ve kütüphanede uygulanacak kültürel prog-

ramları tartışmak, seçmek ve planlamak üzere 

komşulardan oluşan bir topluluk meclisini bir 

araya getiren bir proje.

Kültürün oynayabileceği role ilişkin genel 

farkındalık anlamında çok gelişme kaydedildi. 

Ancak, daha fazla tanınmak ve hem yapısal 

programlarımızın hem de günlük uygulama-

larımızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılmasına katkıda bulunduğuna dair kanıt-

lar oluşturmak için çalışmaya devam etmemiz 

gerekiyor. 

Meio no meio 
A project for social and intergenerational 

inclusion through arts, involving neighbour-

hoods from 4 different cities in Portugal. 

Young people between the ages of 16 and 25 

and people over 45 attended local workshops 

by renowned artists in theatre, cinema, visu-

al arts hip hop music and dance, who then 

toured in different theatres a co-created cho-

reographic piece.

Guide for the creation of 
accessibility plans 
Our resources centre (Loja LisboaCultura), to-

gether with anonprofit dedicated to access in 

culture (AcessoCultura) developed a very sim-

ple but complete guide that explains the sev-

eral steps that should be given for the creation 

of an accessibility plan in cultural spaces.

Visionários
A project developed by the Marvila Library 

that gathers a community assembly of neigh-

bours who discuss , choose and plan cultural 

programs to be shown at the library. 

Much has improved regarding the general 

awareness of the role that culture can play. 

However, we need to keep working towards 

more recognition and on the evidence that 

both our structural programs and our daily 

practices contribute to achieve the sustain-

able development goals. 
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UCLG’nin genel politikalarında kültür zirvelerinin 

yeri nedir ve bu zirvelerden beklentiler nelerdir? 

Bu bağlamda İzmir Kültür Zirvesi bu beklentileri 

ne ölçüde karşıladı?

UCLG Kültür Komitesi’nin Kültür için Gündem 

21 ve yerel uygulama programlarının artan 

küresel tanınırlığının ardından, 2015’ten bu 

yana dünyanın farklı yerlerinde dört dünya 

Kültür Zirvesi gerçekleştirildi. Temel amaçları, 

sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla inova-

tif yerel kültürel uygulamalar, politikalar ve 

programlar hakkında fikir alışverişinde bu-

lunmak ve kültürün sürdürülebilir kalkınma-

ya temel katkısının küresel ölçekte tanınması 

alanındaki ilerlemeyi veya engelleri değerlen-

dirmek için kentleri, yerel yönetimleri, sanat-

çıları, kültürel girişimcileri ve diğer paydaşları 

düzenli olarak bir araya getirmektir. 

Kültür dünyasının pandemiden ağır bir şekil-

de etkilenmesi nedeniyle 2021 İzmir Kültür 

Zirvesi daha da heyecanla bekleniyordu ve bu, 

UCLG’nin Mart 2020’den bu yana düzenlediği 

ilk dünya çapında toplantı olacaktı. Dünyanın 

her yerinden meslektaşların birbirlerini tekrar 

görmeleri ve (güzel) bir ‘gerçek dünya’ duru-

munda sohbet edebilmelerinin, görüş alışve-

rişinde bulunmalarının ve tartışabilmelerinin, 

sadece büyük bir rahatlama değil sevinç de 

What is the place of cultural summits in UCLG’s 

general policies and what are the expectations 

from these summits? In these contexts, to   

what extent did the Izmir Culture Summit meet 

these expectations?

Following the growing global recognition of 

UCLG’s Culture Committee Agenda 21 for 

Culture and its local implementation pro-

grammes, four world Culture Summits have 

taken place since 2015 in different parts of 

the world. Their main purpose is to regularly 

convene cities, local governments, artists, cul-

tural entrepreneurs and other stakeholders, 

in order to exchange on innovative local cul-

tural practices, policies and programmes from 

a sustainable development viewpoint, and to 

assess the progress or barriers in the global 

recognition of culture’s essential contribution 

to sustainable development. 

The 2021 Izmir Culture Summit was all the 

more looked forward to as the cultural world 

has been hard hit by the pandemic and this 

was the first time UCLG organized a worldwide 

meeting since March 2020. Not only was there 

great relief, and I would say joyfulness, in col-

leagues from all over the world seeing each 

other again and being able to chat, discuss 

and debate in a (beautiful) ‘real world’ situ-

Catherine Cullen
UCLG Kültür Komitesi Özel Danışmanı
UCLG Culture Committee Special Advisor
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yarattığını söyleyebilirim. Zirve, son derece iyi 

ve hepimizin içinden geçtiği belirsiz zaman-

lara uyum gösterecek biçimde hazırlanmıştı. 

Böylece konuşmacılar, panelistler ve katılım-

cılar kültürel gelişimin günümüzdeki yerel ve 

uluslararası gerçekleri ve ortak geleceğimizin 

merkezi olarak kültürün tanınmasını teşvik 

etmenin acil gerekliliği ile ilgili bir dizi konu 

ve soruyu ele alabildiler.

İzmir Kültür Zirvesi, organizasyonunun mü-

kemmelliği, İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tunç Soyer’in kültüre olağanüstü güç-

lü bağlılığı ve kültür lehindeki açıklamaları 

yanında, dünyanın dört bir yanından gelen 

konuşmacıların, uzmanların ve aktif katılımcı-

ların çok yüksek kalitesi ile hatırlanacak. Zir-

ve, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü 

açısından gerek yerel uygulamalar gerekse de 

uluslararası savunma düzeylerinde ilerleme 

ve güçlenme kaydedilmesini sağladı.

ation, but the Summit was exceptionally well 

prepared and attuned to the uncertain times 

we are all going through so that the speakers, 

panelists and participants were able to take 

on a range of topics and questions to do with 

the local and international realities of cul-

tural development today, and the urgent ne-

cessity to promote the recognition of culture 

as central to our common future. The Izmir 

Cultural Summit will be remembered for the 

excellence of its organization, the outstand-

ingly strong commitment and statements in 

favour of culture on the part of Izmir’s Mayor, 

Tunç Soyer, and the very high quality of the 

speakers, experts and active participants from 

across the world, enabling the question of the 

role of culture in sustainable development to 

move ahead and strengthen both its local im-

plementation and its international advocacy.
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2020 Roma Şartı’ndan hareketle Akdeniz’de kül-

türel yaşama katılma konusundaki zorluklar ve 

bu konuda yerel yönetimlerin yapabilecekleri 

hakkında neler söylenebilir? 

Soruya tek bir cevap vermek için ülkeden 

ülkeye büyük farklılıklar var. Tarihten, eko-

nomik ve sosyal gelişmeden, geleneklerin 

devamlılığından, din ve toplum ilişkisinden 

kaynaklanan farklılıklar. Kentsel alanlar ve iç 

alanlar arasındaki farklar.

Kendimi, ortak unsurlar bulabileceğimiz bü-

yük ve orta ölçekli kentsel alanları göz önün-

de bulundurmak suretiyle sınırlayarak cevap 

vermeye çalışıyorum.

Çoğunluğun kültürel yaşama katılımı önünde-

ki engelleri kaldırmak için ele alınması gere-

ken birçok mesele arasından üçünü yeniden 

belirtiyorum.

Birincisi, kültürel olanakların kentteki eşitsiz 

dağılımı, özellikle ikamet yeri ile kültürel tekli-

fin sunulduğu yerler arasındaki fiziksel mesa-

feler. Örnek olarak, kültürel deneyimlerin ge-

nellikle yoğunlaştığı şehir merkezinden uzakta 

yaşayan bir kişiyi ele alalım. Bu kişinin, genel-

likle işyerine ulaşmak ve işyerinden dönmek 

için gerekli olan diğer seyahatlerden sonra bir 

yolculuk daha yapması gerekmektedir. Bu yol-

culuk, akşam saatlerinde seyrekleşen verimli 

Based on the 2020 Rome Charter, what can be 

said about the difficulties experienced in par-

ticipating in cultural life in Mediterranean coun-

tries? What can local governments do about it?

There are great differences from country to 

country to give a single answer to the ques-

tion. Differences resulting from History, from 

economic and social development, from the 

persistence of traditions, from the relation-

ship between religion and society.  Differences 

between urban areas and inland areas.

I try to answer by limiting myself to consid-

ering the large and intermediate urban areas, 

where in my opinion we can find common el-

ements.

I remarque three issues among several, that 

need to be addressed to remove obstacles that 

prevent participation in cultural life for many.

First, the unequal distribution in town of cul-

tural opportunities, in particular the physical 

distances between the place of residence and 

the locations of the cultural offer. Let’s con-

sider as example a person who lives far from 

the city centre - where the offer of cultural 

experiences is generally concentrated. That 

person must face a journey, often after other 

trips necessary to reach and return from the 

workplace. This journey becomes a barrier, 

Luca Bergamo
Roma Şartı Öncüsü
Initiator of the Rome Charter
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toplu taşıma sistemlerinin olduğu yerlerde 

bile bir engel haline gelir. Dolayısıyla, fiziksel 

mesafeler eşitsizliklere yol açan engellerdir. 

Çalışma saatleri, özellikle yaşlılar ve ev kadın-

ları için oldukça sık bir şekilde erişilebilirliğin 

önünde bir engeldir. Yakınlık, gözetilmesi ge-

reken bir hedeftir: Kültürel yaşamı insanların 

ikamet yerlerine yaklaştırmak, onların katılı-

mını sağlamaya hizmet eder; aynı zamanda en 

dezavantajlı mahallelerin yeniden gelişmesinin 

ve sakinlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin güç-

lenmesinin yolunu açar. Zamanların ve prog-

ramların bölgesel planını yeniden düşünmek 

hem gerekli hem de zorlayıcıdır.

Son olarak, kültürel ürünleri dijital platform-

da özel yaşam alanında tüketilecek biçimde 

sunarak bu eşitsizliklerin üstesinden geline-

ceğini varsaymak basite indirgemedir, sorunu 

çözmez ve fikrimce bir hatadır. Sosyal serma-

yeyi oluşturan ortak kültürel deneyimlerin 

toplumsal işlevinin ortadan kalkmasına ve her 

şeyin özel tüketim alanına aktarılmasına, var 

olanlara başka eşitsizliklerin eklenmesine yol 

açacaktır.

Dikkate alınması gereken ikinci zorluk, çoğu 

kamu kültür kurumunun misyonunun nasıl 

ayarlanacağıdır. Güçlü bir oyuncudurlar, an-

cak bazıları bizzat bu kültürel kurumların ken-

di işleyiş modelinden kaynaklanan farklı en-

geller nedeniyle, kültürel yaşama çoğunlukla 

katılmayan kesimler üzerinde sahip olmadık-

ları etkiyi ciddi bir şekilde düşünmeden kendi 

tesislerini etkileyen programlara odaklanma 

talepleri tarafından yönlendirilirler.

Bu nedenle, bu kültürel kurumların tutkuyla sa-

rılmaları gereken ek bir görev olarak, insanları 

faaliyetlerinden uzak tutan engelleri ortadan 

kaldırmak veya aşmak için stratejiler ve  

programlar geliştirme hedefi konmalıdır. Bu 

doğrultuda, etkinliklerini kendi tesisleri dışın-

da, en iyisi kamusal veya özel-kamusal alan-

even where there are efficient collective trans-

ports that however thin out in the evening 

hours. Therefore, physical distances are ob-

stacles, they generate inequalities. Opening 

hours are a barrier to accessibility as well, 

quite often, especially for elder and house-

wives. Proximity is an objective to be pursued: 

bringing cultural life closer to people’s places 

of residence serves to make them participate 

but also to redevelop the most disadvantaged 

neighbourhoods, and foster the relationship 

that residents have with each other. Rethink-

ing the territorial plan of times and schedules 

is both necessary and challenging. 

Finally, conjecturing of overcoming these in-

equalities by offering cultural products to be 

enjoyed in private on digital platform is sim-

plistic, does not address the issue and in my 

view a mistake. It would lead to eliminating 

the social function of shared cultural experi-

ences, which forge social capital, and trans-

ferring everything to the sphere of private 

consumption, adding other inequalities to 

existing ones.

Second challenge to consider is how to ad-

just most public cultural institutions mission. 

They are a powerful player but too often driv-

en by their demands to focus on programs 

that impact on their premises without any 

serious consideration of the impact they do 

not have on those not participate in the cul-

tural life because of different barriers, among 

which some are generated by the operational 

model of the cultural institutions themselves. 

Therefore an additional mandate should be 

given and passionately embraced by those cul-

tural institutions that consists in developing 

strategies and programs to remove or bypass 

the obstacles bring people away from their 

activity, including programs that redistribute 

their offer  in locations far from their premises, 
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larda (örneğin bina komplekslerinin avluları) 

gerçekleştirme olanakları üzerine yoğunlaşan 

programlar geliştirilmelidir. 

Üçüncü zorluk, finansmandır. Kent sakinleri-

nin kültürel yaşama katılımları araştırıldığın-

da her zaman ortaya çıkan geniş eşitsizlikle-

rin üstesinden gelmek için, kamu otoritesine 

yönelik bir zihniyet (veya yaklaşım) değişik-

liği şarttır. Kültürel katılım temel bir haksa, 

yararlanma durumu veya eğitimi ne olursa 

olsun herkesin eşit olarak sahip olduğu bir 

haksa; kültürel katılım hem yurttaşlık hem de 

sosyal uyum inşasında temel bir unsur ola-

rak anlaşılıyorsa, kamu bütçesinin de buna 

uygun boyutlarda olması ve temel eğitim 

hakkının uygulanmasında benimsenen yak-

laşımlara benzer yaklaşımların benimsenmesi 

gerekmektedir. Yine de bu, kültür politikasının, 

buna gücü yetenler için boş zaman alanına ait 

olduğu görülene kadar olmayacak.

Bu nedenle, kamu ve özel kültür sektörünün 

farklı ve daha uygun bir çabaya hizmet et-

mesinin yolunu açabilecek kültür politikasını 

daha iyi desteklemek ve finanse etmek için bir 

zihniyet değişimi gereklidir.

best when in public space or private-public 

(i.e. building complexes courtyards). 

Third challenge is funding. To overcome the 

broad inequalities always emerging when we 

investigate inhabitants› participation in the 

cultural life, a shift of mentality (or approach) 

is required to public authority. If the cultural 

participation is a fundamental right, a right 

to which enjoyment everyone is equally enti-

tled regardless his/her means or education; if  

the cultural participation is understood as an 

essential component both in citizenship and 

social cohesion building, then public budget 

should accordingly be sizes and approaches 

similar to those adopted to implement the 

basic right to education should be adopted.   

Nevertheless, that won’t happen until cultur-

al policy is seen as pertaining the sphere of 

spear time for those that can afford to have it.

Therefore, a shift of mentality is required to 

support and fund cultural policy better capa-

ble to pave the way for the public and private 

cultural sector to serve a different and more 

relevant endeavor.
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Kültür Zirvesi’nin İzmir’de gerçekleşmesinin 

önemini ve gelecekte yerel yönetimlerin bu ko-

nuda gerçekleştirebileceği olası katkıları değer-

lendirebilir misiniz?

Bu sene Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-

ler Dünya Teşkilatı 2021 Zirvesi kentlerin 

yönetimi ve kültürün korunması konusunda 

çalışan uzmanları ilham veren tek bir vizyon 

“sürdürülebilir gelecek” için İzmir’de bir araya 

getirdi. 

Bilindiği üzere bu tür küresel etkinliklerin bu-

luşma noktalarının belirlenmesinde; etkinlik 

lokasyonunun toplantının içeriğini, vermek 

istediği küresel mesajı destekleyen kuvvetli 

simgesel niteliklere sahip olması, ev sahibi 

organizasyonun bu etkinliğin gerçekleşmesini 

olanaklı kılacak vizyona, kapasiteye ve yöne-

tim kurgusuna sahip olması ana belirleyicidir. 

Mimari, estetik, sembolik ve felsefi özellik-

lerin tüm dünya için taşıdığı üstün evrensel 

değerlerin ilanı olan UNESCO Dünya Miras 

listesinde 2 kültürel varlığı Listesi’nde, Geçi-

ci Liste’de 5 kültürel varlığı ile yer alan İzmir,  

UCLG 21 buluşması için mükemmel bir ortam 

sağlamıştır. 

Fakat bunların ötesinde çok özel bir nokta var 

ki bu da İzmir’in ve ev sahibi organizasyon 

olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “sür-

Can you evaluate the importance of holding the 

Cultural Summit in Izmir? What are the possible 

contributions that local governments can make 

on this issue in the future?

This year, the United Cities and Local Gov-

ernments World Organization 2021 Summit 

brought together experts working on the 

management of cities and the preservation of 

culture in Izmir for a single inspiring vision 

“sustainable future”.

As it is known, in determining the meeting 

points of such global events, it is essential 

that the venue has strong symbolic qualities 

that support the content of the meeting and 

the global message it wants to convey, and 

that the host organization has the vision, ca-

pacity and management setup that will make 

this event possible.

Izmir, which is included with 2 cultural assets 

in the UNESCO World Heritage List, and 5 

cultural assets in the Tentative List, which is 

the declaration of the outstanding universal 

values   that architectural, aesthetic, symbolic 

and philosophical features carry for the whole 

world, provided the perfect environment for 

the UCLG 21 meeting.

But beyond these, there is a very special point 

that underlines the success of Izmir and Izmir 

Zeynep Gül Ünal
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) Başkan Yardımcısı
Vice President of International Council on  
Monuments and Sites (ICOMOS)
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dürülebilir gelecek” vizyonunu temsil etmede-

ki başarısının altını çizmekte. Zira bu küresel 

etkinlik, ev sahibi şehrin 2020 yılında geçirdi-

ği büyük bir depremden kısa bir zaman sona 

gerçekleştirildi. Bu, sürdürülebilir geleceğin 

inşasında yönetimlerin sahip oldukları gele-

cek vizyonunu hayata geçirme kapasitelerinin 

ve yönetim kabiliyetlerinin stratejik, operas-

yonel, taktiksel açılardan gerçekleşmesi ve 

sonuçlarının da eylemle ortaya konulması açı-

sından önemli bir gösterge oldu. 

Biliyoruz ki kentlerde ve doğada sürdürüle-

bilir bir yaşamın sağlanmasında ülkelerin ve 

kurumların tek tek çabası yeterli değil. Bu an-

cak sınırlar ötesi ve kurumlar arası işbirliğinin 

etkin bir şekilde harekete geçirilmesi ve sür-

dürülebilmesi ile mümkün olabilir. Bunu özel-

likle Covid-19 pandemisi sırasında hep birlikte 

deneyimledik. 

Bu bağlamda yerel yönetimlerin de yönetim 

hedeflerini, küresel bir hedef olan “sürdürü-

lebilir bir gelecek” için sorumlulukları, bilgiyi 

ve kaynakları paylaşmak olarak belirlemeleri 

ve eylemlerini birlikte çalışarak uyumlamaları 

gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmanın başarısı, 

geçmişi geleceğe taşıyabilme yetenek ve ka-

pasitelerini gösteren kültürlerinin tekilde öz-

gün, birlikle tamamlayıcı uyumu ile hareket 

etmek ile gelecektir.

İzmir’21 Kültür Zirvesi'nde, UCLG ve ICOMOS 

aralarında imzalanan anlaşmayla “yerel yö-

netim” ve “kültürün korunması” konusunda 

öncü iki küresel organizasyonunun “sürdürü-

lebilir bir gelecek” için güçlerini birleştirmiştir. 

Metropolitan Municipality as the host orga-

nization in representing the vision of a “sus-

tainable future”. This global event was held 

shortly after the host city suffered a major 

earthquake in 2020. This has been an im-

portant indicator in terms of realizing the ca-

pacities and management capabilities of the 

administrations to realize their future vision 

in the construction of a sustainable future, 

in terms of strategic, operational and tacti-

cal aspects, and revealing the results through 

action.

We are aware that the efforts of individual 

countries and institutions are not enough 

to ensure a sustainable life in cities and in 

nature. This can only be possible with the 

effective mobilization and maintenance of 

cross-border and inter-institutional coopera-

tion. We experienced this together, especially 

during the Covid-19 pandemic.

In this context, local governments should also 

determine their management goals as sharing 

responsibilities, knowledge and resources for 

a “sustainable future”, which is a global goal, 

and harmonize their actions by working to-

gether. The success of achieving this goal will 

come with acting with the unique and com-

plementary harmony of their cultures, which 

show their ability and capacity to carry the 

past to the future.

At the Izmir'21 Culture Summit, UCLG and 

ICOMOS joined forces for a "sustainable fu-

ture" of two leading global organizations on 

"local government" and "culture preservation", 

with the agreement signed between them.
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7 5İzmir Deklarasyonu: Kültür 
İnsanlığın Geleceğini Kuruyor

Kültür, hayatlarımızda çok önemli bir yere 

sahip. Bu olgu, son on yılda kalkınma üze-

rine üretilen çeşitli küresel bildirilerde kabul 

edilmiş olsa da, anlaşmalarda ve gündemler-

de hâlâ çok sınırlı bir düzeyde ifade ediliyor. 

Covid-19 pandemisi ve ardından gelen kriz, 

bu anlatının daha etkili bir şekilde ifade edil-

mesi ihtiyacını görünür hale getirdi: Kültürü, 

sürdürülebilir kalkınmanın temel bir boyutu 

olarak pekiştirmek aciliyet taşımaktadır.

9-11 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiri-

len 4. UCLG Kültür Zirvesi, birçok kentin ve 

yerel yönetimin bu gerçeği açıkça benimse-

diğini ve buna tam olarak uygun politikalar 

uyguladığını doğruladı. Aynı zamanda da,  

#kültür2030hedefi kampanyası ve buna öncü-

lük eden küresel ağların, kültürün küresel kal-

kınmaya dâhil edilmesine ilişkin titiz çalışma-

larının ve kararlılığının önemini ortaya koydu.

4. UCLG Kültür Zirvesi, kültürel toplulukların 

pandemiye verdiği dikkate değer ve cömert 

yanıtı gözler önüne serdi:  Aramızdan ayrılan-

ların yasını tutmak, kültürel yaşama erişimi 

ve katılımı artırmak, farkındalık ve hoşgörüyü 

teşvik etmek, yeni ifadeler yaratmak, yeni bir 

geleceği hayal etmek amacıyla yeni enerji-

ler tanımlamak ve kapasite geliştirmek üze-

re, binlerce girişim ortaya çıktı. UCLG Kültür 

Zirvesi katılımcıları kültürün, hak ve özgür-

lüklerin herkes için genişletilmesi, refahın art-

tırılmasıyla, hiç kimseyi ve hiçbir yeri ihmal 

etmeden daha sağlıklı ve dayanıklı topluluklar 

inşa etmede etkileyici gücünün altını çizdi.

Zirve, UCLG’nin Kuruluş Kongresi’nden (Paris, 

2004) ve Kültür için Gündem 21’in (2004) ka-

bul edilmesinden bu yana UCLG’nin kültür ve 

The Izmir Declaration: Culture 
Shapes the Future of Humanity 

Culture has a vital role in our lives. Although 

this fact has been acknowledged in several 

global statements on development made in 

the last decade, its effective articulation in 

agreements and agendas is still very limited. 

The Covid-19 pandemic and the subsequent 

crisis have made the need for more meaning-

ful articulation of this narrative even more 

apparent: it is urgent to consolidate culture 

as an essential dimension of sustainable de-

velopment.

The 4th UCLG Culture Summit hosted by Izmir 

Metropolitan Municipality on 9-11 September 

2021, has confirmed that many cities and lo-

cal governments have explicitly embraced 

this narrative and are implementing policies 

that are fully coherent with it. It has also 

confirmed the rigorous work and the serious 

commitments of the #culture2030goal cam-

paign on the inclusion of culture in global de-

velopment agendas, and the global networks 

leading it.

The 4th UCLG Culture Summit has shown the 

outstanding and generous response to the 

pandemic given by cultural communities: 

thousands of initiatives have appeared to 

mourn those who have left, to boost access 

and engagement in cultural life, to encour-

age awareness and tolerance, to create new 

expressions, to identify new energies and to 

build the capacities to imagine a new future, 

all together. Participants to the UCLG Culture 

Summit have underlined the impressive pow-

er of culture to widen rights and freedoms 

of all, to improve well-being for all, and to 

build healthier and more resilient communi-

ties that leave no one and no place behind.
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sürdürülebilir kentler çerçevesinde yürüttüğü 

çalışmalara dayanmaktadır. O zamandan bu 

yana UCLG, kültürü sürdürülebilir kalkınma-

nın temel bir boyutu olarak gören anlatının 

küresel bir öncüsü olmuştur. “Sürdürülebilir 

Kalkınmanın Dördüncü Ayağı Olarak Kül-

tür” (2010)  başlığıyla  hazırladığı politika bu 

çalışmanın temelini oluşturur. Uygulamaya 

yönelik araçsal bir rehber olan Kültür 21 Ey-

lemleri’nde (2015), kültürel hakları temel alan 

bir kültür politikasının, yerel yönetimler ta-

rafından nasıl tasarlanıp uygulanabileceğini 

ayrıntılı olarak açıklar. “Sürdürülebilir Kalkın-

ma Hedeflerinde Kültür” (2018) kılavuzu ve 

“Yedi Anahtar” (2020) programı, Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerini (SKH) kültürel bir pers-

pektifle yerelleştirmenin uygulanabilir ve el-

verişli yollarını gösterir. Mexico City’de (2018) 

onaylanan “Kültür ve Barış Deklarasyonu’’ ile 

Durban’da (2019) “Kültürün Geleceği Manifes-

tosu’’ ve 2020 Roma Şartı, kültürel alandaki 

tehditlerin insanlığın karşı karşıya olduğu 

diğer tehditlerle bağlantı içinde olduğu güçlü 

kavşaklar yaratmıştır.

4. UCLG İzmir Kültür Zirvesi, kültürün, neden 

ve nasıl küresel tartışmaların merkezinde ol-

ması gerektiğini tartışmak üzere mükemmel 

bir yer oldu.

Hepimiz aynı fikirdeyiz. 21. yüzyılda kalkın-

ma, tüm toplulukların kamusal tartışmalara 

etkin katılımını gerektirir. Bu aynı zamanda, 

bir bilgi kaynağı, vatandaşlığın hayati bir un-

suru ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için 

bir bileşen olarak kültürel çeşitliliğe saygıyı 

gerekli kılar.

Birlikte eviriliyoruz. Kalkınma aynı zamanda 

ortak vicdan demektir. Doğayla olan ilişkimiz, 

ataerkillik, üretim ve tüketim modelleri, geç-

mişle olan ilişkimiz gibi pek çok varsayımın 

evirilmesi gereklidir. İklim kriziyle başa çık-

mak, sömürgeciliğin yarattığı olumsuz etkileri 

The Summit builds on the work around cul-

ture and sustainable cities made by UCLG 

since its founding Congress (Paris, 2004) and 

the adoption of the Agenda 21 for culture 

(also in 2004). Since that moment, UCLG be-

came a global champion of the narrative that 

places culture as an essential dimension of 

sustainable development. The Policy State-

ment on “Culture, the fourth pillar of sustain-

able development” (2010) grounded this work. 

The practical toolkit Culture 21 Actions (2015) 

explained in detail how a cultural policy in-

formed by cultural rights can be designed and 

implemented by local governments. The guide 

“Culture in the SDGs” (2018) and the pro-

gramme “Seven Keys” (2020) showed feasible 

and suitable ways to localise the SDGs with a 

cultural perspective. The declaration “Culture 

and Peace”, approved in Mexico City (2018), 

the manifesto “The Future of Culture” ap-

proved in Durban (2019) and the 2020 Rome 

Charter created strong avenues that connect 

cultural challenges with the other challenges 

faced by humanity.

The 4th UCLG Culture Summit of Izmir has 

become the perfect place to discuss why and 

how culture needs to be at the centre of the 

global conversation.

We are all on board. Development, in the 

21st century, requires active participation 

of all communities in public debates. It also 

requires respect for cultural diversity, as a 

source of knowledge, as a vital element of 

citizenship and as a component for peaceful 

resolution of conflicts.

We are evolving together. Development also 

means shared conscience. Many assumptions 

(our relationship with nature, patriarchalism, 

patterns of production and consumption, our 

relationship with the past) must evolve. Bold-

er commitments are needed to address the 
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iyi etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağ-

lamak üzere daha güçlü taahhütlere ihtiyaç 

vardır. Kültür, yaşlıları, azınlıkları, kadınları ve 

kız çocuklarını, yerli halkları, sağlık ve diğer 

temel kamu hizmetleri ile ekonomik kaynak-

lara erişimi kısıtlı bireyleri küresel ve ulusal 

düzeyde etkilemekte olan eşitsizlikleri azalt-

mada önemli bir rol oynar.

Kültür özgürlüktür. Kültürel bilgi, yeterlilik 

ve becerilerin kazanımını desteklemek üzere 

kültür ve eğitim politikaları arasında daha sıkı 

bir bağ kurulmalıdır. Kültürel katılım bir hak-

tır. Kültür ideolojik endoktrinasyon ya da si-

yasal kontrol için bir araç değil, özgürlük için, 

eleştirel düşünce için ve hatta karşıt görüşle-

re sahip bireylerin buluşması için vazgeçilmez 

bir alan olmalıdır.

Yer önemlidir. Kültür politikaları, hiçbir yeri 

ihmal etmeden yer, kimlik ve aidiyet hissiyatını 

pekiştirmede esastır. Miras ve kültürün kent-

sel planlamayla bütünleşmesi uygun kültürel 

etki değerlendirme yöntemlerini içermelidir.

Hepimiz tarafız ve açık yönetişim gerekli-
dir. Yerel düzeyde, katılımcı kültür politikaları 

geleceği tahayyül etmemize ve kurmamıza 

katkıda bulunur. Zira, yaratıcılık ve kültürel 

çeşitlilik, insan deneyiminin hayati unsurları, 

ilerleme ile yeniliğin kaynağıdır. Uluslararası 

düzeyde, kültürün kalkınmadaki yerine dair 

araçlar ve hedeflerle daha iddialı küresel gün-

demler belirlemek üzere, tüm ilgili aktörler 

tartışmalara katılmalıdır. 

İzmir UCLG Kültür Zirvesi, yerel yönetimler, 

kentler ve toplulukların kültürü sürdürülebilir 

kalkınmanın bir parçası olarak kabul ettikle-

rinde tüm insanlığı güçlendirebileceğini gös-

terdi. BM 2030 Gündemi’ni hayata geçirmenin 

yolu budur. Aksi takdirde, küresel tercihlerin 

insanları ve yerleri bir kez daha ihmal ettiğini 

kabullenmek zorunda kalırız.

climate emergency, heal the consequences 

of colonialism and achieve gender equality. 

Culture has a strong role to play to reduce 

inequalities at the global level and within na-

tional borders, that particularly affect older 

people, minorities, women and girls, Indige-

nous peoples and those with less access to 

health and other basic public services and 

economic resources.

Culture is freedom. Policies on culture and 

education must be better connected to sup-

port the acquisition of cultural competences, 

skills and knowledge. The participation in cul-

tural life is a right. Culture cannot serve as 

an instrument for ideological indoctrination 

or political control, but should be the quint-

essential space for freedom, critical thinking, 

and even dissent.

Place matters. Cultural policies are essen-

tial to promote a sense of place, identity and 

belonging that leaves no place behind. The 

integration of heritage and culture in urban 

planning needs to include appropriate cultur-

al impact assessment methods.

We are all concerned and open governance 
is required. At a local level, participative cul-

tural policies contribute to the way we can 

imagine and shape the future, because human 

creativity and cultural diversity are vital as-

pects of human experience and a source of 

progress and innovation. At an international 

level, all actors concerned should participate 

in the conversations to define more ambitious 

global agendas, with goals and targets on the 

place of culture in development.

The UCLG Culture Summit in Izmir has shown 

that when local governments, cities and com-

munities acknowledge culture as part of 

sustainable development they can empow-

er all humanity. This is the way to meet the 
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Biz, “Şimdi tam zamanı!” diyoruz, çünkü:

• Pandemi ve kriz, kültürü hak ettiği konuma 

yerleştirmek için fırsattır.

• BM’nin 2020-2030 Eylem On Yılı başladı.

• Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı 2021’de 

gerçekleşiyor.

• Mondiacult Konferansı UNESCO tarafından 

2022 yılında düzenlenecek.

• UCLG, 2022’de yeni “İnsanlar, Gezegen ve 

Yönetim için İnsanlığın Geleceği Paktı”nı kabul 

edecek. Pakt, dayanışma, eşitlik ve kültürün 

yanı sıra, hiç kimseyi ve hiçbir yeri ihmal etme-

yen, hesap verebilir kurumlardan güç alacak.

Bizler bu bağlamda:

Küresel önderleri cesur davranmaya ve ulus-

lararası kültürel işbirliği ve kültürel diplomasi 

programlarıyla desteklenecek, kültürün sür-

dürülebilir kalkınmadaki yeri üzerine gerçek 

bir küresel tartışmaya katılmaya davet ediyo-

ruz. İnsanlık olarak, gezegenimiz, hepimizin 

uzay gemisi olan toprak ananın dünya vatan-

daşları olarak, acilen yeni işbirliği ve dayanış-

ma biçimleri geliştirmeye ihtiyaç duyuyoruz.

Tüm kentleri ve yerel yönetimleri, Sürdürü-

lebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerel düzeyde 

gerçekleşmesi, dayanıklılık stratejileri ile iklim 

acili yeti ve hakkaniyet planları dâhil kültürü 

yerel kalkınmanın merkezine koymaya, UCLG 

Kültür Komitesi tarafından oluşturulan bildi-

rileri ve uygulama önerilerini dikkate almaya 

davet ediyoruz.

UNESCO’yu, Mondiacult 2022’yi tasarlarken 

ilgili tüm aktörlerin tartışmaya ve geliştir-

meye etkin biçimde katılmasını özendirerek 

diyaloğa çağırmaya, ulusal ve uluslararası 

çerçevede kültür politikalarının 21. yüzyılın 

tehditlerine uyarlanmasını gözetmeye da-

vet ediyoruz. Bu politikalar, kültürel haklar 

ve sürdürülebilir kalkınma arasında sıkı bağ  

UN 2030 Agenda. Otherwise, we will have to 

assume, once again, that global choices are 

leaving people and places behind.

We say “the Time is Now!” because:

• The pandemic and the crisis are an oppor-

tunity to place the cultural dimension at its 

rightful place.

• The UN Decade of Action 2020-2030 has al-

ready begun.

• The International Year of Creative Economy 

is happening in 2021.

• The Mondiacult conference will be orga-

nized by UNESCO in 2022.

• A new “Pact for the Future of Humanity: for 

people, for the planet, for the government” 

will be approved by UCLG in 2022. The Pact 

is powered by solidarity, equality, culture, and 

accountable institutions that leave no one 

and no place behind.

In this context:
We call global leaders to be bold and embrace 

a real global conversation on culture in sus-

tainable development, which unfolds with tru-

ly ambitious programmes of international cul-

tural cooperation and cultural diplomacy. We 

urgently need, as humanity, as world citizens 

of our spaceship, mother Earth, to forge new 

forms of cooperation and solidarity.

We invite all cities and local governments to 

place culture at the centre of local develop-

ment, including the local achievement of the 

SDGs, the strategies on resilience and the 

plans on equity and the climate emergency, 

and to take into consideration the statements 

and practical tools elaborated by the UCLG 

Culture Committee.

We invite UNESCO to design an ambitious Mon-

diacult 2022, inviting all actors to actively par-

ticipate to the conversation and elaboration, 
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kurabilmeli, kültürün sürdürülebilir kalkın-

manın ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarıyla 

eşit düzeyde dördüncü boyut olarak yerini 

güçlendirmelidir. Ayrıca, Mondiacult 2022, 

kültür alanında çalışanlar ve sanatçılar için 

yeni ve elverişli koruma standartları belirle-

melidir.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli 

Siyasi Forumu’nu (HLPF) istikrarlı bir kültür 

hedefinin en kısa sürede hayata geçirilmesi 

ve elbette 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi’n-

de yer alması için küresel kültür aktörleriyle 

diyalog kurmaya davet ediyoruz. Sorumluluk 

almak ve kültür aktörlerini güçlendirmek üze-

re en iyi yol, bir kültür hedefi belirlemektir. 

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev 

Gücü’nün bir yıl önce BM75 Vizyon Raporu’n-

da belirttiği üzere, bu “bellek, miras, yaratıcı-

lık, çeşitlilik ve bilgiye ilişkin çok sayıda amaç 

içeren, kültürü, yerel ve bölgesel kimliğin 

temel bir bileşeni, küresel dayanışmanın bir 

kolu, barış ve insan hakları için bir taşıyıcı 

olarak açıkça tanımlayan bir anlatı tarafından 

desteklenen” bir hedef olmalıdır. Başlı başına 

bir hedefin, kültürün diğer SKH’lerle kesişen 

bir unsur olarak değerlendirilmesini engelle-

mediği gibi, SKH’lerin birbiriyle bağlantılı ni-

teliğiyle de uyumlu olduğunu hatırlatırız.

Kültürle ilgili tüm aktörleri, Gündem 2030’u ve 

SKH’lerini uygulamaya yönelik ulusal ve yerel 

planlarda daha etkin rol almaya davet ediyo-

ruz. Bu küresel taahhüdün başarısı, sürdürü-

lebilir kalkınmanın kültürel boyutunun açık 

ve işleyebilir olmasına bağlıdır. Bunun için de 

kültürel sektörler, kurumlar ve örgütlerin, in-

san hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsiz-

likler ve iklim değişikliği konularını gündeme 

getirme konusunda daha cesur ve daha net 

taahhütlerle ileri adımlar atmaları gerekir.

4. UCLG Kültür Zirvesi, İzmir’de İzmirlilerin ve 

kültür çevrelerinin etkin katılımıyla ve büyük 

and aiming at allowing the international 

and the national frames of cultural policies 

to be adapted to the challenges of the 21st 

century. These frames could closely relate 

cultural rights and sustainable development, 

and consolidate the image of culture as the 

fourth dimension of sustainable development, 

on an equal basis to the economic, social and 

environmental pillars. Also, Mondiacult 2022 

could set new adequate protection standards 

for cultural workers and artists.

We invite the UN High-level Political Forum on 

Sustainable Development (HLPF) to engage in 

a dialogue with the global cultural actors so 

that a dedicated goal on culture becomes a 

reality as soon as possible, and certainly in 

the post-2030 Development Agenda. A culture 

goal is the best way to assume responsibil-

ities and to empower actors. As the Global 

Taskforce of Local and Regional Governments 

affirmed one year ago, in its UN75 Visioning 

report, a goal that “includes several targets 

related to memory, heritage, creativity, diver-

sity and knowledge, supported by a narrative 

that clearly identifies culture as a core com-

ponent of local and regional identity, a strand 

of global solidarity, and a vector for peace and 

human rights”. We recall that a dedicated goal 

would not prevent culture from also being 

considered as a cross-cutting element in other 

goals in keeping with the interconnected na-

ture of sustainable development.

We invite all actors related to culture to be-

come more active in national and local plans 

to implement the Agenda 2030 and the SDGs. 

The success of this global commitment also 

stands on the cultural dimension of sustainable 

development being explicit and operational, 

and this requires a step-forward from the cul-

tural sectors, institutions and organizations, 

with bolder and more explicit commitments 
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bir başarıyla gerçekleşti. Zirve, dünyaya “başka 

bir kültürün mümkün olduğunu” göster-

di. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

Soyer’in Zirve’nin açılışında verdiği bu söz,  

Zirve dolayımında İzmir’de gelişen tüm kül-

türel girişimlerin mottosu haline geldi. İzmir 

Zirvesi, kültürün hayatımızı daha anlamlı hale 

getirip dayanışma ortamı yaratarak kentleri 

daha dayanıklı kıldığını gösteriyor. 4. UCLG 

Kültür Zirvesi’nin evsahibi olarak İzmir, Akde-

niz havzasında düşünceleri, sanatı ve kültürü, 

şimdi de tüm küresel kent aktörlerini birbirine 

bağlayan kolaylaştırıcı rolünü kanıtladı. İzmir 

dünyanın her köşesinde çoğaltılabilecek bir 

örnektir.

in addressing human rights, gender equality, 

inequalities and climate change.

The 4th UCLG Culture Summit has taken place 

in Izmir, with great success and outstanding 

local involvement of inhabitants and cultural 

circles. The Summit has shown to the world 

that “another culture is possible”. This was the 

promise of the Mayor of Izmir in the launch of 

the Summit, and this has been the motto of 

all the cultural initiatives that have been de-

veloped in Izmir in the frame of the Summit. 

The Summit of Izmir proves that culture en-

ables cities to be more resilient by making our 

lives more meaningful and creating solidarity. 

As the host of the 4th UCLG Culture Summit in 

2021, Izmir has confirmed its role as facilitator 

of ideas, arts and culture, within the Mediter-

ranean basin and now connecting all global 

urban actors. The example of Izmir can be 

reproduced in all corners around the world.


