
Yerel Sürdürülebilirlik Ağı
www.harburg21.de, Harburg bölgesindeki yerel Gündem
21’in, yani HARBURG21’in enformel eğitim, komünikasyon
ve ağ oluşturma platformudur. Harburg sürdürülebilirlik
portalı, Harburg bölgesinde 2007’den bu yana aralıksız, yerel
bir sürdürülebilirlik ağının gelişmesine önemli derecede katkı
sağlamaktadır.

2008/2009’dan beri bu web sitesi, „Hamburg
sürdürülebilirliği öğreniyor“ adlı Hamburg eylem planının
içinde yer alıp Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen,
“sürdürülebilen kalkınmaya yönelik eğitim 2005-2014” adlı,
ileriye dönük 10 yılı kapsayan vizyonunun, “Global çapta 10
Yûllûk Resmi Projesidir2009/210“.

HARBURG21-Büro
Am Irrgarten 9, Raum 131
21073 Hamburg
Tel./Fax: 040-30 09 21 47
Email: buero@harburg21.de
Web: www.harburg21.de

Öffnungszeiten:
Di und Do 14.30-16.30 Uhr

Broşürü Service/Materialien  başlığından  indirebilirsiniz
www.harburg21.de

Sizde yardım edin!
Harburg sürdürülebilirlik portalı ve onun arkasında bulunan
yerel sürdürülebilirlik ağı HARBURG21 – tüm diğer
Harburg bölgelerine örnek teşkil ederek, – yaşamaya
değer bir yerel kültürün yolunu takip ederek Harburg
bölgesinin önemli enstrümanları konumuna gelmişlerdir.
Bunun kalıcı olmasına sizde destek sağlayabilirsiniz.

HARBURG21, yerel Gündem 21-İşùini devam ettirebilmesi
için dışarıdan maddi destek ve bağışlara ihtiyaç
duymaktadır. Bu web sitesine 2007’den 2008’e kadar,
çevre ve kalkınmayı hedef alan Kuzey Alman Vakfı (NUE)
teşvik sağlamıştır. Harburg bölgesi 2009 yılında proje için
para temin edebilmiştir. Bunlar, gerekli Gündem 21-ùş ’in
%25’ini karşılamıştır. Yerel Gündem 21-ùş’in en önemli
ayağı fahri görevlerdir.

Belediye Gündem 21 sürecinin erken mertebe yolda
kalmamasına siz de önemli derecede katkıda
bulunabilirsiniz – teşvikçi olarak, kamu yararına çalışan
teşvikçi derneği HARBURG21 e.V.’nin üyesi olarak ya da
fahri görev üstlenerek veya bağışta bulunarak.

HARBURG21 destekçisidir:

Bağış hesabı:
Förderverein HARBURG21 e.V.
Hesap no. 1262/116542
Banka kodu 200 505 50
Hamburger Sparkasse

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Harburg

Harburg’un Sürdürülebilirlik Portalına

Hoşgeldiniz

www.harburg21.de’nin amaçları
Tüm Harburg’luları,  sürdürülebilir kalkınma (yönünde
eğitim) anlamında bilinçlendirme, onlara enformel
öğrenim imkanı sağlama ve onları eyleme motive
etme

Bölgesel sürdürülebilirlik sürecine şekil verme, onu
birleştirme ve geliştirme

Yerel ve bölgesel üstü çaptaki Gündem 21’de faal
olanları bir ağa bağlayıp sinerji oluşturma

Çok dillilik sayesinde entegrasyona katkıda bulunma
(Almanca, İngilizce ve Türkçe)

Harburg bölgesine, sürdürülebilir bir belediye olması
yolunda destek sağlama

Genişleme
Mayıs 2007 ile Ağustos 2009 arası bu
web sitesini 145.000 kişi 360.000 kez
tıklayarak ziyaret etmiştir – eğilim gittikçe
artmaktadır. 50’yi aşkın bölgesel ve
bölgesel üstü ağ partnerleri
bulunmaktadır.

Yayım: Aralık 2009
Metin: Gisela Baudy (Almanca)

HARBURG21
Yerel Sürdürülebilirlik Ağı
Eğitim ve Toplum Çalışması
Am Irrgarten 9, oda 131
21073 Hamburg
Tel./Faks: 040-30 09 21 47
E-posta: buero@harburg21.de
Web: www.harburg21.de

Çalışma saatleri:
Salı ve Perş. 14.30-16.30

Yerel Gündem 21



Harburg bölgesinde aramaktasınız Harburg bölgesinde sunduğumuz olanaklar İmkanlarınız

– Sürdürülebilir bir kalkınma programı – – Harburg sürdürülebilirlik portalı – – Harburg bölgesinde Sürdürülebilir Yerel Aû –

Haberler Sürdürülebilir eylemlerinizle ilgili basın açıklamalarınızı bize
gönderin. (sadece Türkçe veAlmanca/İngilizce olarak!)

Etkinlik Plancısı

Sürdürülebilir Ağlar İnşa Etme

Gündem 21 (Agenda 21)

HARBURG21

Hizmet: Materyaller

Hizmet: Literatür/Filmler

Hizmet: HABER BÜLTENİ

Hizmet: Basın

Sürdürülebilir konular ile ilgili güncel haberler ve öneri sunumları (şu anda
sadece Almanca ve İngilizce mevcut)

Hizmet: Linkler

Yerel ve bölgesel üstü ağ oluşturma partnerleri tablosu (daha fazlası için
bkz. Almanca ve İngilizce web sitesi)

Program/Gündem 21’in kökleri, sürdürülebilir kalkınma, BM’nin 10 yıl vi-
zyonu, sürdürülebilir Hamburg vs.

Yerel Gündem 21, HARBURG21, idare gurubu, Büro, çalışma gurupları,
teşvik derneği, himaye (daha fazla bilgi için bkz. Almanca ve İngilizce)

HARBURG21’in bilgi materyali, internet üzerinden download yapılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz. “Materialien/Materials” (Almanca/İngilizce)

HARBURG21-Yerel ve Hamburg çapındaki haberleri içeren e-Bülteni ve
kitap tavsiyeleri ve öğretmenler için tüyolar.

Hangi sürdürülebilir etkinlikleri planladığınızı bize bildirin! (sadece
Türkçe veAlmanca/İngilizce olarak!)

Sizleri, ağ partneri olarak görmekten memnuniyet duyarız.

Bilgi edinin! İlave önerilerinizi almaktan memnuniyet duyarız.
(sadece Türkçe veAlmanca/İngilizce olarak!)

HARBURG21 hakkında fikir edinin ve/veya bizi HARBURG21-
Büromuzda ziyaret edin.

Teşvikçi, dernek üyesi, fahri yardımcı olarak veya bağışta bulu-
narak yerel Gündem 21 sürecini aktif şekilde teşvik edin.

HARBURG21 materyallerini şöyle bir karıştırın! Sizin tùyolarınızı
da bekleriz! (sadece Türkçe veAlmanca/İngilizce olarak!)

Kitap ve filmler hakkında tartışmalarınızı bize Türkçe ve Al-
manca/İngilizce olarak gönderin!

Harburg ve Hamburg’da sürdürülebilir tüm haberler hakkında, bir
abonelik sayesinde fikir edinip ilham alın!

HARBURG21’in planlıyor/planlamış olduğu eylem ve projeleri
merak ediyor musunuz? Cevap, basın klasörümüzde.

Bu linkler üzerinden sürdürülebilir konulara dair bilgilerinizi derin-
leştirebilirsiniz. Sizler de bize, ilerletici bilgi sunan linklerinizi iletin!

Güncel terminler yerel Gündem 21- ve çevre konulu inisiyatifler (şu anda
sadece Almanca ve İngilizce mevcut)

Katılım ve/veya bağışta bulunma imkanları

Etkisi kalıcı olan konular hakkında kitap ve film tüyoları. (şu anda sadece
Almanca ve İngilizce mevcut)

HARBURG21’den basın açıklamaları (sadece Almanca ve İngilizce, Serv-
ice isimli klasörde ÷Presse/press“ başlığı altında)

Sürdürülebilir eylem ve projeler hakkında bilgiler
Gündem 21-Etkinlikler veya Gündem 21-Projeler’e özgü yerel
bir platform
Diğer Gündem 21’de faaliyet gösterenlerle bir ağ oluşturma

Sürdürülebilir faaliyetlere dair hedefe yönelik oryantasyon desteği
Genel anlamda, yerel sürdürülebilirlik sürecini şekillendirme, ona
refakat etme ve teşvik edilmesi
Eğitim, komünikasyon ve ağ oluşturma platformu, Almanca, İn-
gilizce ve Türkçe dilinde

Sürdürülebilirlik kompetansınızı arttırın!
Sürdürülebilir eylemlerinizi/projelerinizi bize iletin!
Aktif ağ oluşturma yönündeki olanağınızı kullanın!
Yerel sürdürülebilirlik sürecinin bir parçası olun!

Odak eylemleri

Katılın/Bağış

Sürdürülebilir hedeflerinizi ve/veya projelerinizi tarif
edip bize metninizi/metinlerinizi gönderin! (sadece
Türkçe veAlmanca/İngilizce olarak!)
Bağışlarınızdan memnuniyet duyarız.

Sürdürülebilir konulara dair linkler (daha fazlası için bkz. Almanca ve İn-
gilizce web sitesi)

Ağırlıklı olarak, sürdürülebilir inisyatifler ve pro-
jeler: Doğa, enerji, ulaşim, sosyal sorunlar, eko-
nomi, Tüketim, Eğitim & Öğretim (daha fazlası için bkz.
Almanca ve İngilizce web sitesi)


