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Çıktı

Deneyim Paylaşımı Etkinliklerinin Sonuçları Hakkında Rapor

Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Bu Projenin faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’dır. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’nin uygulanmasına ilişkin
teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda belirtilen bilgi ve
görüşlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir
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Giriş
Bu rapor Yerel Yönetim Reformu III.AşamaProjesi (LAR-III) 2.1.3 faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır.
Faaliyet yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda uygulanması için belediyeler arasında
eşgüdüm ve işbirliğinin iyileştirilmesi için yenilikçi, yaygınlaştırılabilir, tekrar edilebilir proje, faaliyet ya
da uygulamaların (deneyimlerin) paylaşılmasını amaçlamaktadır.
Bu raporda belediyeler arası deneyim paylaşım etkinlikleri hakkında bilgi verilmekte, belediyeler arası
deneyim paylaşımlarının etkinleştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda görüş ve öneriler
yer almaktadır.
Rapor iki bölümden oluşmaktadır:
Deneyim Paylaşım Etkinliklerinin Tasarım ve Uygulaması başlıklı birinci bölümde teknik şartname
doğrultusunda geliştirilen uygulama stratejisi, deneyim paylaşım konularının belirlenmesi ve
uygulanmasına yönelik ihtiyaç analizi çalışmasının özet bulguları ve deneyim paylaşım etkinliklerinin
tasarlanması ve yürütülmesi ile ilgili değerlendirmeler yer almaktadır.
Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması başlıklı
ikinci bölümde ise etkinliklerde farklı hizmet alanlarına ait deneyimler kapsamında yapılan tartışmalar,
etkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen anket çalışması, 28 Haziran 2021 tarihinde bu
konuya özel düzenlenen çalıştayda yapılan tartışmalar ve masabaşı araştırmalar doğrultusunda tespit
edilen bulgu, gözlem ve önerilere yer verilmektedir.
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1. BÖLÜM: DENEYİM PAYLAŞIM ETKİNLİKLERİNİN TASARIM VE
UYGULAMASI
1.1. Etkinlik kapsamı ve çalışma stratejisinin belirenmesi
2.1.3 faaliyeti proje dokümanında “Yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda
uygulanması için modelleme geliştirilmesi ve bu çerçevede büyükşehir belediyeleri arasında eşgüdüm
ve işbirliğinin iyileştirilmesi” olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede alt faaliyetler ve akış aşağıdaki gibidir:
•

2.1.1 kapsamında oluşturulan etki değerlendirme raporunun bulgularına dayalı olarak yeni
büyükşehir modeli ile gelen reformların hayata geçirilmesine yönelik ihtiyaçların ve güçlü
yanların değerlendirilmesi; bunun için 30 büyükşehir belediyesindeki tüm ilgili birimlerden
30’ar personele bir elektronik anket yapılması,

•

Belediyelerin ihtiyaç duydukları destek alanları, buna yönelik öneriler ve 5 belediye eşleşmesi
(Toplam 10 belediye) oluşturmak üzere seçim kriterleri ve prosedürlerini içeren bir ihtiyaç
analiz raporu hazırlanması,

•

İhtiyaç Analiz Raporu’na dayalı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması öngörülen alanları
ele almak üzere ikişer günlük üç çalıştay yapılması,

•

Her belediye eşleşmesi için ilgili belediyede 1’er günlük üç deneyim paylaşımı toplantısı
düzenlenmesi (Toplam 15 toplantı),

•

Deneyim paylaşımı toplantılarının sonuçlarının raporlanması, bu raporda 1) eşleştirmelerden
elde edilen deneyim ile büyükşehir belediyeleri genelinde yeni büyükşehir modelinin
uygulanması 2) karşılıklı öğrenmenin devam etmesine ilişkin önerilere yer verilmesi.

Proje ekibinin çalışma varsayımı modelleme olarak belirtilen kavramın 6360 sayılı Kanunun ötesine
geçen yeni büyükşehir modelleri oluşturmak değil, mevcut büyükşehir modelinin öngördüğü çerçevede
sahada geliştirilen uygulama yaklaşımlarının karşılıklı öğrenmeyi önceleyen bir tarzda incelenmesidir.
Buna göre faaliyetin kurgusunda “model” olarak belirtilen atıflar mevcut büyükşehir modelinin
uygulanmasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyacı olan alanlar/temalar olarak etkinlik
kapsamında ele alınmıştır.
2.1.1 Etki Değerlendirme Raporu kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda deneyim
paylaşımının yapılabileceği konuların üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile 7 Ağustos
2020 tarihinde yapılan toplantıda geçilmiş ve ardından anket taslağı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda
uygulanan anket (Ek 1) aşağıdaki ana başlıklarda belediyelerin kendi deneyimlerini aktarmak ya da
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diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak konusundaki tercihlerini toplayan bir yapıda
şekillenmiştir. Seçilen temaların birimlerin büyük bir kısmını ilgilendiren ortak konular olmasına gayret
edilmiştir.
•

Büyükşehir-ilçe belediyesi koordinasyonu (hizmet paylaşımı, devirler, işbirliği).

•

Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi. Kaynakların etkin olarak kullanılmasını sağlamak
üzere yapılan çalışmalar. Kapasite geliştirme çalışmaları.

•

Entegre kırsal alan yönetimi (Tarım ve hayvancılık, kırsal hizmetler, kırsal imar).

•

Katılım, paydaşlarla iletişim ve halkla ilişkiler.

•

Stratejik yönetim.

•

Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm.

•

İnsan kaynakları yönetimi.

•

Sosyal hizmetler ve yardımlar.

•

İşbirliği ve ortaklıklar.

Anketin büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı ve nüfusu 50.000 üzerindeki büyükşehir ilçe
belediyelerinde

müdürlük

düzeyindeki

tüm

birim

yöneticileri

tarafından

doldurulması

kararlaştırılmıştır. Anketin evrenini 30 büyükşehir belediyesi ve 251 büyükşehir ilçe belediyesi
oluşturmuştur. Norm kadro yönetmeliğindeki birim sayıları esas alındığında büyükşehir belediyelerinde
1074, seçilen büyükşehir ilçe belediyelerinde 5567 olmak üzere 6641 birim ihtiyaç analizi
araştırmasının evrenini oluşturmuştur.
Anket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili yazısını takiben elektronik ortamda 31 Ağustos –
18 Eylül tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankete 30 büyükşehir ilinden 30 Büyükşehir belediyesi ve 210
büyükşehir ilçe belediyesinden toplam 2150 katılım sağlanmıştır. Anketin katılımcı profili il ve belediye
türleri düzeyinde Ek 2’de, belediyelerin birimlerine göre ise işlevler bazında Ek 3’te verilmektedir.
Ankete katılım araştırma evreninin %32’sini oluşturmaktadır.
Proje şartnamesinde büyükşehir belediyeleri arasında 1’er günlük 15 deneyim paylaşımı (eşleştirme)
etkinliği öngörülmektedir. İlçe belediyeleri uygulama yaklaşımı çerçevesinde incelemeye dâhil edilmiş,
anket büyükşehirlerin yanı sıra nüfusu 50.000 üzerindeki ilçe belediyelerinin tamamına gönderilmiştir.
Bu etkinliklerin en az 10 tanesinin büyükşehir belediyelerinin sunumlarını en fazla 5 tanesinin ise ilçe
belediyelerinin sunumlarını içermesi öngörülmüştür. Söz konusu 15 deneyim paylaşımı etkinliğine ilave
olarak 1’er günlük 4 deneyim paylaşım etkinliğinin şartnamede öngörülen çalıştay günleri kapsamında
kullanılması öngörülmüştür.
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1.2. Deneyim paylaşım toplantılarında ele alınacak konuların önceliklendirilmesi
Ankette 9 ana başlıkta sorgulanan 35 tema (Bkz. Ek 4) etlinliklerin organizasyonu için
önceliklendirilmiştir. Bu süreçte mutlak talep büyüklükleri esas alınmış, ortanca talep büyüklüğünün
üzerindeki temalar öncelikli olarak belirlenmiştir. Yapılan önceliklendirmede ankette deneyim paylaşım
toplantılarında sunum yapmak ya da katılım konusunda ilgili olduğunu belirtenler esas alınmıştır.
Öncelikli temalar büyükşehir belediyeleri için talep büyüklüğüne göre aşağıdaki gibidir:
7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar
2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması
9.2 Finansör kuruluşlarla ilişkiler
5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri
5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme
2.1 Teşkilat yapısının yenilenmesi, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu
6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı
9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar ve derneklerle ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler
6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar
9.1 Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller
9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri
6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması
6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı
5.4 İç kontrol süreçleri
5.6 Projelendirme
2.3 Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılmasına ve takibine yönelik çalışmalar
7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları
Öncelikli temalar büyükşehir ilçe belediyeleri için ise talep büyüklüğüne göre aşağıdaki gibidir:
6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması
7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar
6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar
6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı
6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı
5.6 Projelendirme
7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları
5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme
5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri
9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar ve derneklerle ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler
9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri
2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması
5.4 İç kontrol süreçleri
5.2 Bütçe yönetimi
2.1 Teşkilat yapısının yenilenmesi, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu
5.5 İç denetim süreçleri
7.2 Personel mevzuatı ve işlemlerinin yürütülmesinde yenilikçi yaklaşımlar
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Büyükşehir Belediyelerinin sunucu olacağı etkinliklerde önceliklendirilmiş olmayanlar dâhil tüm
temalara yer verilmiş ancak deneyimlerin ilgili belediyelerden elde edilmesine yönelik süreç
önceliklendirilen temalarla başlatılmıştır.
İlçe belediyeleri için ise deneyimlerin ilgi gösteren belediyelerden elde edilmesine yönelik süreç
yalnızca önceliklendirilen temalar doğrultusunda yürütülmüştür.
Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin ankette 9 temaya bağlı 35 alt temada sorgulanan
konularla ilgili talep ve arz büyüklüklerine dair ayrıntılı tablolar EK 5’te sunulmaktadır.
1.3. Etkinliklerde Paylaşılacak Deneyimlerin Belirlenmesi
Deneyim aktarabileceğini belirten katılımcılarla temas kurularak aktarılacak deneyime ilişkin temel
hususların belirlenmesi için deneyim tanımlama formu kullanılmıştır. Bu formun tasarımında çeşitli iyi
uygulama süreçlerinin kriterleri incelenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki sorular çerçevesinde
deneyimlerin tanımlanması istenmiştir.
•

Aktarmak istediğiniz deneyimin başlığı

•

Deneyimin açıklanması (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne zaman Kim sorularını kısaca açıklayacak
şekilde)

•

Deneyim hangi temel sorunları çözdü?

•

Deneyimin yenilikçi yönleri nelerdir?

•

Deneyim katılımcı bir süreçle ortaya çıktıysa nasıl bir süreç, katılım profili nasıldı?

•

Deneyim ile ilgili olarak karşınıza ne tür kısıtlar/sorunlar çıktı, bunlar nasıl çözüldü?

•

Deneyimin sürdürülebilirliği ne ölçüde ve nasıl sağlandı ya da sağlanacak?

•

Deneyim diğer belediyelere yaygınlaştırılabilir mi?

•

Daha önceden bu türde bir bilgi/deneyim paylaşımı yaptınız mı?

Bu soruların aynı zamanda mümkün olduğunca sunumların hazırlanmasında bir şablon olarak
kullanılması önerilmiştir. Elektronik form deneyim paylaşımı konusunda ilgi gösteren anket
katılımcılarına 30 Aralık 2020 tarihinde yazıyla iletilmiştir. Süreç ve gelen başvurularla ilgili LAR III
Projesi Yerel Yönetimler Danışma Grubu’nun görüşleri 22 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda
alınmıştır. İlki 10 Mart 2021 tarihinde sonuncusu 23 Haziran 2021 tarihinde olmak üzere 19 deneyim
paylaşım

toplantısı

gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca

belediyeler

arası

deneyim

paylaşımlarının

etkinleştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda 28 Haziran 2021 tarihinde belediyelerden deneyim
paylaşan sunucuların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Toplantıların tarihi ve yapılan sunumlar
Ek 6’da sunulmaktadır.
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Deneyim tanımlama formuna ilişkin duyurular öncelikle Aralık ayında ihtiyaç analizi çalışmasına katılan
ve paylaşım konusunda ilgi gösteren katılımcılara gönderilmiştir. 22 Şubat’taki Yerel Yönetimler
Danışma Grubu Toplantısı’na kadar 35’i büyükşehir 9’u büyükşehir ilçe olmak üzere 44 başvuru
alınmıştır. Sürece katılımın artırılması için aşağıdaki önlemler alınmıştır:
•

Sunum konusunda ilgi gösteren anket katılımcılarına hatırlatma mesajları

•

LAR III projesinin iletişimde olduğu belediye temsilcilerine yazı

•

Büyükşehir Belediye başkanlıklarına uygun görülecek deneyimlerini süreç kapsamında
sunmaları için yazı

•

Deneyim paylaşım toplantısı sırasında duyurular

•

Türkiye Belediyeler Birliği ve UNDP’nin deneyim paylaşımı için önerdiği konu ve belediyelerle
iletişim

Bu çerçevede deneyim tanımlama formu aracılığıyla 63’ü büyükşehir 14’ü büyükşehir ilçe belediyesi
olmak üzere 77 başvuru alınmış, başvurularda yeterli bilgi olmayan, konunun özgünlüğü anlaşılmayan
başvurular elenerek 50 başvuru deneyim paylaşım toplantılarında sunulmuştur. TBB ve UNDP
aracılığıyla elde edilen deneyimler kapsamında elde edilen 20 deneyim dahil toplamda 70 deneyim
toplantılarda sunulmuştur. Bu deneyimlerden 50’si büyükşehir belediyesi 20 tanesi ise büyükşehir ilçe
belediyesi ve diğer belediye deneyimlerinden oluşmaktadır.

1.4. Etkinlik Yöntemi ve Katılım
Etkinlikler video konferans yöntemiyle tüm katılımcıların kendi mekânlarından katılabilmelerine imkân
verecek şekilde yapılmıştır. Etkinlikler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda
gerçekleştirilmiştir. Sunumların konu yakınlıkları gözetilerek mümkünse tüm günü ya da her bir
oturumu aynı konuya ayırmaya bu şekilde katılımcı profili ve tartışmalar açısından odaklanma
sağlanmasına gayret edilmiştir. Bununla birlikte bazı oturumlar mevcutta kalan konuların farklılaşması
nedeniyle bağımsız sunumlardan oluşmuştur. 1 toplantı gününde en az 2 en fazla 4 sunum
gerçekleştirilmiştir. 50’si büyükşehir 20’si diğer belediyelerden toplam 70 deneyimin aktarıldığı
toplantılarda en çok sunumu yapan belediyeler İstanbul BŞB (12 sunum), Kocaeli BŞB (5 sunum), İzmir
BŞB (4 sunum) ve Başakşehir Belediyesi’dir (4 sunum).Sunumlar sunucuların rızaları alınarak projenin
web sayfasından paylaşılmış ve bu şekilde isteyen katılımcılara ulaştırılmıştır.
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Etkinliklerin moderasyonu proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Her toplantının tartışma kısımlarına
ait notlar tutulmuş, çalıştaylar raporu ve toplantılar raporu olarak derlenmiştir.

Sunumların ardından katılımcılarla etkileşim 4 temel paylaşım ve tartışma konusu üzerinden
yürütülmüştür:
•

Aktarılan deneyimle ilgili soru cevap

•

Katılımcı belediyelerin benzer deneyimlerini kısaca paylaşması

•

6360 sayılı yasanın sunumla ilgili hizmet alanı bağlamında ve genel etkileri çerçevesinde
değerlendirilmesi

•

Belediyelerin birbirlerinden öğrenmeleri ve deneyim paylaşımlarının etkinleştirilmesine
yönelik görüş ve öneriler.

Toplantı duyuruları projenin belediye iletişim listelerinde kayıtlı tüm belediye temsilcilerine
gönderilmiş, katılımcıların etkinlikleri belediye içinde ayrıca duyurmaları, ilgili kişilere davetleri
yönlendirmeleri istenmiştir.

Toplantı başına ortalama 104 kayıt alınmıştır. Kayıt formundaki verilere göre etkinliklere kayıt
yaptıranların %46’sı büyükşehir belediyesi, %44’ü diğer belediyeler ve %11’i merkezi idare, STK,
bağımsız uzmanlar gibi kişilerden oluşmuştur. Sekizinci toplantıdan itibaren kayıtta cinsiyet bilgisi
toplanmıaya başlanmış, 12 toplantıya kayıt yaptıranların %48’inin kadınlardan oluştuğu görülmüştür.

Toplantılara ortalama olarak 172 kişi katılmış, toplantıları takip süresi katılımcı başına 73 dakika
olmuştur. Tüm toplantılara katılan tekil katılımcı sayısı 1943’tür. Katılım bilgileri videokonferans
programının kullanıcı isimlerinden oluşan katılımcı bilgilerinden çekilmekte olup bu bilgiler kullanıcı
isminde belirtilmediği sürece kurum bilgisi içermemektedir. Bununla birlikte, kullanıcı isminde
belirtilen kurum bilgileri dikkate alındığında Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Manisa ve Mersin
Büyükşehir Belediyelerinden hemen hemen her toplantıya katılım sağlandığı tespit edilmiştir.

En çok kayıt alınan iki etkinlik ve en çok katılım sağlanan iki etkinlik aşağıda belirtilmektedir:
•

Etkinlik tarihi: 9 Haziran 2021, Kayıt olan kişi sayısı: 170

Sunucu

Görev

Grup

Sunum Başlığı

Kurum
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Fikret
Gültekin

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanı

Kurumsal ve
mali yönetim

İnsan Kaynakları
Yönetim Bilgi Sistemi

Yunus Kul

Dış İlişkiler Şefi

Uluslararası
İlişkiler

Turan Ateş

Araştırma ve Geliştirme
Müdürü

Kurumsal ve
mali yönetim

Uluslararası Ağlar ve
Yerel Diplomasi
Araştırma ve
Geliştirme Müdürlüğü
Kuruluşu
Yüksek Bütçeli Çevre
Yatırımlarında Y.İ.D.
ve K.İ.K. Modellerinin
Karşılaştırılması: Atık
Yakma ve Enerji
Üretim Tesisi Örneği

Çevre Yüksek
Kubilay Kaya Mühendisi/Kontrol
Mühendisi

•

Kurumsal ve
mali yönetim

Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediyesi
Sancaktepe
Belediyesi
Konak Belediyesi

İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi

Etkinlik tarihi: 28 Nisan 2021, Kayıt olan kişi sayısı: 167

Sunucu

Görev

Grup

Zelal Yalçın

Sosyal Politikalar
Koordinatörü

Sosyal politika Yuvam İstanbul

Bahadır
Keşan

Strateji Geliştirme
Müdürü

Katılımcılık

Tuba
Gökçen

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Müdürü

Sosyal politika Yaşlı Destek Projesi

Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediyesi

Emine Kaya

Gerontolog

Yaşlı Hakları, Hak
Sosyal politika Temelli Yaşlı
Hizmetleri

Muratpaşa
Belediyesi

•

Sunum Başlığı

Taktiksel Kentsel
Planlama, Çocuk
Hakları ve Katılım

Kurum
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
Maltepe
Belediyesi

Etkinlik tarihi: 28 Nisan 2021, Katılan kişi sayısı: 676

Sunucu

Görev

Şevket
Meriç

Tarımsal Hizmetler
Dairesi Başkanı

Gülhan
Emiroğlu

Murat
Akdağoğlu

Grup

Sunum Başlığı

Tarım ve Kırsal Başka Bir Tarım
Kalkınma
Mümkün
Ankara Büyükşehir
Tarımsal Hizmetler Şube Tarım ve Kırsal Belediyesi’nin
Müdürü
Kalkınma
Tarımsal Desteklere
Yaklaşım
Mera İyileştirme ve
Tarım ve Kırsal Yönetimi Projesi ve
Ziraat Yüksek Mühendi
Kalkınma
Arıcılığı Geliştirme ve
Polinasyon Projesi

Kurum
İzmir Büyükşehir
Belediyesi
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi
Tekirdağ
Büyükşehir
Belediyesi
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Yılmaz Usta

•

Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanı

Manisa Örtü Altı
Tarım ve Kırsal Yetiştiriciliğinin
Kalkınma
(Seracılık)
Geliştirilmesi Projesi

Manisa
Büyükşehir
Belediyesi

Etkinlik tarihi: 28 Nisan 2021, Katılan kişi sayısı: 340

Sunucu

Görev

Grup

Şenay Yılmaz

Kadın Çalışmaları Şefi

Sosyal politika Mor Haritam

Öznur
Sosyal Destek
Sarıahmetoğlu Hizmetleri Müdürü
Zeliha Balık

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sevcan Hallaç

İSEM Arge ve Projeler
Şefliği

Sunum Başlığı

Kurum
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi

Dayanışmayı
Sosyal politika Yerelden Örgütlemek: Şişli Belediyesi
Mahalle Mutfaklar
Muğla
Sosyal politika Engelsiz Muğla
Büyükşehir
Belediyesi
Engeli olan bireylerin
Sosyal Hayata
İstanbul
Sosyal politika Adaptasyonu ve
Büyükşehir
Rehabilitasyonu:
Belediyesi
Engelli Kampları

İhtiyaç analizi kapsamında 9 ana başlıkta belirlenen 35 tema (Bkz. Ek 4 ve Ek 5) sunumlarda büyük
ölçüde kapsanmıştır. 6360 sayılı Kanun ile doğrudan ilişkisi kurulabilecek“Büyükşehir-ilçe belediyesi
koordinasyonu”, “Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi” herhangi bir sunumun doğrudan konusu
olmamıştır, ancak tüm sunumlarda bu konular moderasyon aracılığıyla gündeme getirilmiştir. Yeni
büyükşehir modelinin bir diğer ayırt edici yönü olan kırsal kalkınma konularında ise 9 sunum
gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç Analizi çalışması sırasında gelen eleştirilerden birisi çevre yönetimi
konusunda doğrudan bir tema belirlenmemiş olmasıdır. Bu alanda gerek mevcut temalar kapsamında
yapılan sunum başvuruları, gerekse de proje yönetiminin UNDP aracılığıyla sıfır atık ve iklim değişikliği
konusundaki deneyimleri doğrudan kapsama alması sonucunda çevre ve iklim değişikliği kapsamında
11 sunuma süreçte yer verilmiştir.

İhtiyaç analizi anketinde büyükşehir ilçe belediyelerinin deneyimlerini paylaşma konusunda gösterdiği
ilgi uygulamaya yansımamıştır. Zira 77 deneyim başvurusunun yalnızca 14’ü ilçe belediyelerinden
gelmiştir.
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Katılım konusunda bir diğer eksiklik de paylaşım toplantılarında soru ya da görüş bildirme konusunda
katılımcıların yeterince aktif olmamasıdır. Toplantı başına 173 kişinin katıldığı etkinliklerde, oturum
başına ortalama 8-10 kişinin söz aldığı, soru sorduğu ya da görüş paylaştığı gözlemlenmiştir.

21-25 Haziran tarihlerinde deneyim paylaşım toplantılarına kayıt olan tüm katılımcılara bir çevrimiçi
değerlendirme anketi uygulanmıştır. Ankete 127 kişi katılmıştır. Katılanların %45’i büyükşehir
belediyesi, %35’i büyükşehir ilçe belediyesi, %10 diğer belediyeler ve %10 diğer kurumlarda
çalışmaktadır. Katılımcıların %53’ü 3 veya daha fazla toplantıya katılmıştır.

Ankete göre katılımcıların %96’sı etkinlikleri çok faydalı ya da faydalı bulduğunu belirtmektedir.

Şekil 1. Belediyelerden uygulayıcıların deneyimlerini belli bir formata göre aktardıkları bu toplantıları kendi açınızdan ne
düzeyde faydalı buldunuz?

3%
1%
2%
28%

Çok faydalı buldum
Faydalı buldum
Orta
Faydalı bulmadım

68%

Hiç faydalı bulmadım

Baz: 120 kişi

Toplantıların etkisi etkileşim, öğrenme, motivasyon unsurlarını içeren çeşitli ifadelere katılım
oranlarıyla ölçülmüştür. Buna göre toplantı katılımcılarının %38’i en az bir sunucu ile paylaşımlar
konusunda haberleştiğini, %68’i toplantıdan sonra en az bir sunumu temin edip incelediğini, %58’i
projenin web sitesinde deneyim paylaşımı sunumlarına baktığını ve %83’ü projenin web sitesini
incelediğini ifade etmektedir.
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Şekil 2. Etkileşim ifadelerine katılma oranı (%, Evet)

En az bir sunucu ile paylaşımları(m) ile ilgili
telefonlaştık/mesajlaştık

38%

Toplantıdan sonra en az bir sunumu temin ettim ve
tekrar inceledim.

68%
83%

Projenin web sitesini genel olarak inceledim
Deneyim paylaşımlarına ilişkin olarak projenin web
sitesinin ilgili bölümüne girerek ayrıntılı araştırma
yaptım

58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baz: 120 kişi

Katılımcıların öğrenme düzeyi minimum düzeyde bilgi edinme maksimum düzeyde ise belediyede yeni
bir uygulamayı toplantıar sonucu uygulamak için adım attık olan bir yelpazede ölçülmüştür. Buna göre
toplantı katılımcılarının %95’i hizmet sunumu, proje yönetimi, kurumsal işleyiş vb konularda yeni
bilgiler edindiğini, %93’ü kendi yaptıklarını diğer belediyelerle karşılaştırma imkanı bulduğunu, %81’i
benzer bir girişimi kendi belediyesinde başlatmak için motivasyon sağladığını, %63’ü belediyesindeki
mevcut bir uygulamayı geliştirmek/iyileştirmek için adımlar somut adımlar atmalarını sağladığını, %45’i
ise kendi belediyesinde daha önce hiç yapmadıkları bir uygulamayı bu toplantıların bir sonucu olarak
uygulamak için adımlar attıklarını ifade etmektedir.

Şekil 3. Öğrenme ve motivasyon konulu ifadelere katılma oranı (%, Evet)

Hizmet sunumu, proje yönetimi, kurumsal işleyiş vb.
konularda yeni bir bilgiler edindim.

95%

Kendi yaptıklarımızı diğer belediyelerle karşılaştırma
imkânı buldum

93%

Benzer bir girişimi kendi belediyemizde başlatmak için
motivasyon sağladı.

81%

Belediyemizdeki mevcut bir uygulamayı
geliştirmek/iyileştirmek için adımlar somut adımlar
atmamızı sağladı
Kendi belediyemizde daha önce hiç yapmadığımız bir
uygulamayı bu toplantıların bir sonucu olarak uygulamak
için adımlar attık
Baz: 120 kişi

63%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2. BÖLÜM: BELEDİYELER ARASI DENEYİM PAYLAŞIMININ
ETKİNLEŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
2.1. Belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi araçlarından biri olarak deneyim
paylaşımı ve akranlardan öğrenme
6360 sayılı Kanun ile birlikte 2014 yılından itibaren belediyelerin coğrafi kapsamının genişletilerek
belediye sayısının azaltılması, yeni büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kurulması, kırsal
yerleşimleri de kapsamına alan büyükşehir belediye sisteminin nüfusun yaklaşık %80’ine hizmet eder
hale gelmesi belediyelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunu kritik hale getirmiştir.
Diğer yandan, 6360 sayılı Kanun öncesinde de AB uyum gündemi ve kamu mali yönetim reformu
kapsamında belediyelerin sorumlu olduğu mevzuat zenginleşmiş, yeni politika araçlarına kavuşmuştur.
2018 yılında belediyelerle ilgili koordinasyon yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında oluşturulan
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kapsamına alınmasıyla merkezi idare-yerel yönetim uyumu için
daha elverişli bir zemin oluşturulmuştur.
Etkin ve demokratik yerel yönetişimin sağlanması için yasal altyapının tamamlayıcısı uygulama
kapasitesidir. 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı 6360 sayılı Kanunun 2014 yılı mahalli
idareler genel seçimlerinin ardından uygulamaya geçirilmesiyle artan yerel kapasite geliştirme
ihtiyacını vurgulayarak Kalkınma Planının 25 dönüşüm programından birini yerelde kurumsal
kapasitenin geliştirimesi olarak belirlemiştir. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda da
yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir
tedbir bulunmaktadır. Diğer yandan Plan iklim değişikliği ve akıllı şehirler gibi kapasite geliştirme
ihtiyacı doğuran yeni konularda belediyelerin kilit rol oynayacağı politika ve tedbirler içermektedir.
Belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi çok çeşitli araç ve uygulamaları içerebilir. Bunlar kapasite
geliştirme amacı olsun olmasın belediyeleri bir araya getirerek etkileşim ortamı oluşturan
etkinliklerden, belli bir müfredatı öğrenme amaçları doğrultusunda aktaran ve yetkinliği belgeleyen
sistematik eğitim araçlarına kadar geniş bir yelpazede olabilir.
Bu çalışma kapsamında ele alınan belediyeler arası deneyim paylaşımı niteliği itibariyle “akranlardan
öğrenme” yöntemi olup belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda yararlanabilecek
araçlardan yalnızca biridir..Çalışma kapsamında belediyelerin yenilikçi, yaygınlaştırılabilir, tekrar
edilebilir proje, faaliyet ya da uygulamalarının yine belediyeler tarafından diğer belediyelere yönelik
olarak paylaşılmasına dikkat edilmiştir. Etkinlikler bir tarafın öğreten diğer tarafın öğrenen olduğu
asimetrik yapıda kurgulanmamıştır. Tam tersine ortak bir sorumluluk kapsamında kendi ihtiyaç ve
kapasiteleri doğrultusunda çözümler geliştiren uygulayıcılarıı şeffaf bir süreçte deneyimlerini aktarmak
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suetiyle hem kendilerini hem de katılımcıları geliştirmelerini teşvik eden bir paylaşım ortamı
yaratılmaya odaklanılmıştır.
Toplantı katılımcılarına uygulanan ankette; gerçekleştirilen deneyim paylaşım toplantılarının formatı
dışındaki akranlardan öğrenme uygulamalarına ilişkin katıl ilgi düzeyleriaraştırılmıştır. Buna göre bu
çalışma kapsamında yapılanlar gibi düzenli aralıklarla yapılacak deneyim paylaşım toplantıları
katılımcıların %97 tarafından gerekli olarak değerlendirilmektedir. Şekil 4’te görüleceği üzere
sorgulanan dokuz aracın hepsi yüksek düzeylerde gerekli bulunurken ilk sırayı %98 ile belediyeler arası
çalışma ziyaretleri, son sırayı deneyimler hakkında yazılı bilgiler içeren kitaplar (%72) almaktadır.
Deneyim sahipleriyle daha yakın etkileşim içeren ve görsel nitelikli araçlara nispeten daha yüksek
düzeylerde ilgi duyulduğu görülmektedir.

Şekil 4. Belediyelerin birbirlerinden öğrenmeleri konusunda aşağıda belirtilen uygulamaları gerekli bulup bulmadığınızı lütfen
değerlendirir misiniz? (%, Gerekli)

Bu çalışma kapsamında yapılanlar gibi düzenli aralıklar ile
yapılacak deneyim paylaşım toplantıları

97%
98%

Belediyeler arası çalışma ziyaretleri

87%

Deneyimlerin tanıtıldığı proje fuarları

72%

Deneyimler hakkında yazılı bilgiler içeren kitaplar

80%

Deneyimlerin özet olarak anlatıldığı bir süreli yayın

93%

Deneyimler hakkında bilgiler içeren videolar
Deneyimlerle ilgili yazılı görsel bilgiler ve kullanıcılar arası
etkileşim araçlarının olduğu bir web portalı

97%
80%

En başarılı deneyimlerin seçildiği ödül mekanizması
Belli kriterler üzerinden deneyimlerin kıyaslanarak
karşılıklı öğrenme imkânı sunan uygulamalar.
Baz: 127 kişi

96%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.2. Deneyim paylaşımı ve akranlardan öğrenme konusunda değerlendirme ve öneriler
10. Kalkınma Planı dönemi (2014-2018) yeni büyükşehir modelinin uygulandığı ilk dönemi içine
almaktadır. Bu plan döneminde yeni modele geçişle ortaya çıkan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik
politika ve tedbirler yer almaktadır. 11. Kalkınma Planında ise yeni büyükşehir modeline geçişe yönelik
bir kapasite geliştirme odağı yer almamakla birlikte yerel yönetimlerle ilgili politika ve tedbirlerde yeni
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model ile sağlanan ölçekten etkin bir şekilde yararlanma isteği kendini göstermektedir. Benzer bir
tespitdeneyim paylaşımı toplantılarında 6360 sayılı Kanun ile gelen yeni büyükşehir modeline yönelik
tartışmalar için de yapılabilir.Katılımcılar yeni modele özgü sorunları geçmişe ait olarak dile getirmekte,
paylaşılan deneyimlerin bugüne ait meseleleri 6360’a özgü konulardan oluşmamaktadır. 6360 sayılı
Kanuna özel meselelerin ikinci uygulama döneminde büyük ölçüde aşıldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki,
kırsal kalkınma gibi yeni hizmet alanlarına yönelik deneyimlerin de hizmetin belediyeler tarafından yeni
sunulmaya başlanmasına özgü meseleler çerçevesinde değil, herhangi bir hizmete ilişkin deneyimlerde
olduğu

gibi öncelikle koordinasyon, etkinlik, katılım

gibi unsurlar

etrafında

tartışıldığı

gözlemlenmektedir.
Bu tespit çerçevesinde aşağıda yeni büyükşehir modelinin ötesinde belediyelerin deneyim paylaşımı
yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ortak konuları esas alan gözlem, değerlendirme ve
önerilere yer verilmektedir.
2.2.1. Kurumsal Konumlandırma, Katkı ve Kapasiteye İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler:
Öncelikle, deneyim paylaşımı etkinliklerinin çıkış noktasının, 6360 sayılı Kanun sonrası oluşan yeni
büyükşehir modelinin uygulanmasında belediyeler arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin iyileştirilmesi
olduğu burada bir kez daha vurgulanmalıdır. Nitekim yürütülen etkinliklerin ve tartışmaların odağında,
bu temel amaca yönelik olarak yenilikçi, yenilenebilir ve yaygınlaştırılabilir proje, program, faaliyet ya
da uygulamaların paylaşılması vardır. Dolayısıyla, hem mevcut durum değerlendirilirken, hem de
geleceğe yönelik öneriler geliştirilirken sözü edilen genel ve ortak amacın gözden kaçırılmaması
elzemdir.
Buradan hareketle, çalıştaylarda ortaya konulan görüşler ve anket sonuçları birlikte ele alındığında,
kurumsal konumlandırma, katkı ve kapasite bahsinde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Belediye temsilcilerinin deneyim paylaşımı etkinliklerine katılmaya ve katkı vermeye, iyi
uygulamalardan ve akranlardan öğrenmeye yönelik ilgi ve motivasyonu yüksek düzeydedir. Bu husus,
deneyim paylaşımına yönelik çalışmaları daha sistematik ve sürdürülebilir kılmaya matuf gayretlere
ivme kazandıracak çok önemli ve olumlu bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
Çalıştaylarda yürütülen tartışmalardan ve anket uygulamasından çıkarılacak en önemli sonuçlardan
biri, deneyim paylaşımlarının daha etkin, iyi uygulamaların daha yaygın hale getirilmesi için geniş bir
katılıma, farklı kurumların katkısına ihtiyaç bulunduğudur. Başka bir söyleyişle, başta belediyelerden
gelenler olmak üzere, katılımcıların neredeyse tamamının üzerinde mutabık kaldığı söylenebilecek
husus, gelecekte bu alanda alınacak kararların ve atılacak adımların farklı kurumlar ve paydaşlar
arasında yaygın ve etkili bir işbirliğini gerekli, hatta zorunlu kıldığı istikametindedir.
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Bununla birlikte, yürütülen çalışma ve tartışmalarda, belediyeler arası deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesine ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin ulusal düzeyde
koordinasyon sağlayacak ana adres olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) öne çıkmaktadır. Deneyim
paylaşım toplantılarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak toplantı katılımcılarına yönelik yapılan ankette
deneyim paylaşımlarının sürdürülebilir olması konusunda çeşitli aktörlerin oynaması gereken roller 1hiç rol oynamamalı, işi değil 2- kısmi rol oynamalı üzerine düşen katkıyı sağlamalı ve 3- aktif rol
oynamalı, asli görevlerinden birisidir şeklinde sıralı olarak üç düzeyde sorulmuş ve aktörlerin tek tek
değerlendirilmesi istenmiştir. Sorunun amacı aktörlerden birini seçerek diğerlerini dışlamak değil
belediyeler arası deneyim paylaşımı konusunda rolü olduğu düşünülen aktörlerin alacakları muhtemel
inisiyatiflerde aktörler arası iş paylaşımları, aktiflik düzeyi konularında malumat sağlamaktır.
Buna göre Türkiye Belediyeler Birliği’nin açık farkla diğer aktörlerin önünde olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %84’ü TBB’nin aktif rol oynaması gerektiğini belirtirken TBB’yi %66 ile diğer belediye
birlikleri ve %65 ile Çevre Şehircilik Bakanlığı izlemektedir. Üniversitelerin aktif rol oynaması gerektiğini
düşünenler katılımcıların %54’ünü, STK’ların aktif rol oynaması gerektiğini düşünenler %47’sini ve
İçişleri Bakanlığı’nın aktif rol oynaması gerektiğini düşünenler %35’ini oluşturmaktadır. Çalıştaylar
esnasında konuyla ilgili gerçekleştirilen tartışmalarda da, bu alanda öncülük ve koordinatörlük yapacak
kurumsal adres olarak katılımcıların çoğunlukla TBB’yi işaret ettiği gözlemlenmiştir.
Şekil 5. Belediyelerin deneyim paylaşımları konusunun sürdürülebilir olabilmesi açısından, aşağıdaki aktörlerin ne düzeyde rol
oynamaları gerektiğini düşünüyorsunuz?
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3-Aktif rol oynamalı, asli görevlerinden birisidir
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Baz: 127 kişi

1-Hiç rol oynamamalı, işi değil
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmasından sonra İçişleri
Bakanlığı’nın belediyelerle ilgili görevleri belediyeler ve bağlı idareleri üzerinde mülkiye müfettişleri ve
mahalli idareler kontrolörleri aracılığı ile kullandığı idari denetim yetkisi ile sınırlıdır. Anket
katılımcılarının İçişleri Bakanlığı’nın deneyim paylaşımları konusunda kısmi rolüne daha çok vurgu
yapmış olmasının bakanlığın belediyeler ile ilgili kısmi rolü nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın rolüne yönelik yapılan değerlendirmede aktiflik düzeyinin Türkiye Belediyeler
Birliği’ne göre daha düşük olduğu görülmektedir.
Esasen, merkezi idarenin, bilhassa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu alandaki genel ilke, politika ve
standartların belirlenmesi süreçlerine ve ihtiyaç halinde mevzuat değişikliklerine destek vermesi tercih
edilmektedir. Buna karşın, tüm belediyelerin üye olduğu TBB’nin, hem belediyelerle yatay ve yoğun
ilişkiler içinde bulunması, hem de yasal ve kurumsal altyapısı ile sahip olduğu mali ve lojistik imkânlar
nedeniyle deneyim paylaşımı ve iyi uygulamalara dair süreçlerde ana aktör olarak yer alması gerektiği
dile getirilmektedir. Üniversitelerin ve STK’ların sürece katkı ve katılımlarının ise daha ziyade araştırma,
eğitim ve izleme-değerlendirme faaliyetleri kapsamında ele alındığı gözlemlenmektedir.
Öte yandan, deneyim paylaşımının etkinleştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hususunda
TBB-odaklı, TBB-öncülüğünde bir senaryonun tercih edilmesi halinde, TBB’nin kurumsal kapasitesine,
organizasyon şemasına ve program önceliklerine ilişkin etraflı bir tartışmanın yürütülmesi gerekecektir.
Bu minvalde, örneğin, kurum içinde mevcut birimlerden hangisinin bu alanda görevlendirilebileceği ya
da münhasıran bu konuda çalışacak yeni bir birimin kurulup kurulmayacağı hususlarının açıklığa
kavuşturulması gerekecektir. Keza iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde tüm iç ve dış paydaşların karar ve
uygulama süreçlerine aktif katılımının nasıl sağlanacağının da esaslı bir biçimde tartışılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu bağlamda, örneğin, deneyim paylaşımına dair politika önceliklerini ve iyi uygulama
örneklerini belirlemek gibi görevler üstlenebilecek “danışma kurulu” ya da “bilim kurulu” gibi bir
mekanizmanın üyelerinin kim olacağı, hangi işlevleri üstleneceği, ilgili birimlerle ve kurumlarla
ilişkilerinin nasıl düzenleneceği gibi hususların mercek altına alınması gerekecektir.
Her halükarda, ulusal düzeyde geliştirilecek bir forum ya da platformun, bölgesel ve yerel düzeyde hali
hazırda işleyen mekanizmaları, mevcut ikili ve çok taraflı işbirliği ve öğrenme süreçlerini geliştirecek ve
destekleyecek tarzda planlanması gerekmektedir. Başka bir deyişle, kurumsal adres ve teşkilatlanma
modeliyle ilgili tercihin

ötesinde, ulusal bir koordinasyon mekanizmasının, merkeziyetçiliği ve

tekelleşmeyi artıran, tek-düzeliği ve bir-örnekliği dayatan değil, gönüllü katılımı, çeşitliliği ve
çoğulculuğuözendiren, yerel ve bölgesel girişim ve deneyimleri önemseyen bir anlayışla geliştirilmesi
önemlidir.
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2.2.2. Süreçlere İlişkin Değerlendirme ve Öneriler (10-E)
Entegrasyon ve Eşgüdüm
Belediyeler arası deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına
dönük politikalar ve programlar bağlamında entegrasyon ve eşgüdüme ilişkin değerlendirme ve
öneriler takip eden paragraflarda özlüce sıralanmaktadır.
Öncelikle, ulusal düzeydeki (yeni) model ve mekanizmanın, mevcut yerel-bölgesel müktesebat ile ülke
düzeyindeki politika ve uygulamaların entegrasyonunu ve eşgüdümünü sağlamayı hedefleyerek ve
fakat yukarıda değinilen hususları dikkate alarak geliştirilmesi gerekir.
Geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kurulması adına, tarihsel tecrübeden, kurumsal arşivlerden
ve kişisel tanıklıklardan olabildiğince yararlanılmalıdır. Bu minvalde, geçmişten günümüze deneyim
paylaşımıyla ilgili politika ve uygulamaların bir dökümünün yapılması, mevcut bilgi ve belgelerin
tematik bir tasnife tabi tutulması temin edilmelidir.
Deneyim paylaşımına ilişkin yeni yol haritası hazırlanırken, ilgili akademik ve profesyonel literatür
titizlikle incelenmeli, güncel kuramsal yaklaşımlardan ve araştırmalardan yararlanılmalıdır. Başka bir
deyişle, teori ile pratiğin bütüncül bir biçimde ele alınmasına özen gösterilmelidir.
Farklı ülkelerin konuyla ilgili tecrübelerinden, ulusal ve uluslararası kuruluşların tavsiyelerinden de
ihtiyaç ve imkânlar ölçüsünde yararlanılmalıdır. Başka bir anlatımla, deneyim ve bilgi paylaşımında
‘yerli ve milli’ olan ile ‘küresel ve evrensel’ olan birlikte kullanılmalıdır.
Deneyim paylaşımına ve iyi uygulamalara dair belediyelerde bütüncül bir anlayışın ve işleyişin nasıl
oluşturabileceği hususu da ayrı bir tartışmayı hak etmektedir. Bu bağlamda, evvela belediyelerde
bahse konu kurumsal politikalara ve uygulamalara ilişkin olarak hangi birimin öncülük ve/veya
koordinatörlük yapacağı belirlenmelidir. Örneğin, mevcut bilgiler ve gözlemler ışığında, BŞB’lerde Dış
İlişkiler, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Proje Koordinasyon birimlerinin deneyim
belirleme, aktarma ve transfer gibi hususlarda kritik roller üstlenebileceği değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, sözü edilen birimlerin deneyim paylaşım süreçlerine aktif ve eşgüdümlü bir biçimde
katılımı için gerekli kurumsal politikaların açıklıkla ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili
personelin ve birimlerin bu alandaki kapasite ve yetkinliklerinin ölçümü ve geliştirilmesi için en uygun
araçların ve yöntemlerin belirlenmesine ve etkili bir biçimde kullanılmasına ihtiyaç vardır.
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Eğitim, Etkileşim ve Erişim
Deneyim paylaşımı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına dair süreçleri, genel ve geniş ifadeyle
eğitimin ve bilhassa hizmet-içi eğitimin önemli bir parçası ve farklı bir türü olarak nitelendirmek
mümkündür. Deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik faaliyetlerin, ‘akranlardan
öğrenme’ biçiminde nitelendirildiği de malumdur. Dolayısıyla, deneyim paylaşımının etkinleştirilmesi
ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve pratiklerin önemli bileşenlerinden birini
eğitim-öğretim teşkil etmelidir.
Bu bağlamda önceliğin, deneyim paylaşımlarının hazırlanması, iyi uygulama örneklerinin derlenmesi ve
değerlendirilmesi vb. hususlarda genel kabul görmüş esas ve usulleri içeren başlangıç düzeyinde
bilgilendirme ve eğitim programlarına verilmesi yerinde olacaktır. Sıkça sorulan soruları da içerecek ve
ilgili tüm paydaşlara yol gösterecek nitelikte rehberlerin hazırlanmasına duyulan ihtiyaç da bu minvalde
zikredilmelidir.
Çalıştaylara ilişkin değerlendirmelere ve anket sorularına verilen cevaplara dayanarak önemle
vurgulanmalıdır ki, deneyim paylaşımına yönelik programların süresi, kapsamı ve içeriği erişkin
eğitiminin temel ilkeleri ve gerekleri doğrultusunda belirlenmeli, programların akışı katılımcılar
arasındaki etkileşimi özendirecek, akranlardan öğrenmeyi hızlandıracak şekilde düzenlenmeli ve
interaktif biçimde yürütülmelidir.
Kardeş şehir uygulamaları belediyeler ve bu belediyelerin sakinleri arasında birbirini tanıma ve
birbirinden öğrenme açısından önemli etkileşim imkânları sağlamaktadır. 2018-2020 arasında AB mali
desteğiyle uygulanan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme” Projesi kapsamında
hazırlanan yol haritasında1 mevcut şehir eşleştirme girişimlerinin genelde kardeşlik beratıyla sınırlı
kaldığı ve sürdürülebilir pratik yararlar sunmadığı belirtilmekte, etkin bir kardeş şehir ilişkisi için
öncelikle ihtiyaçların ve amacın özenle belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Dijital çağın ihtiyaç ve imkânlarıyla tasarlanacak portal ve platformların yaygın ve hızlı erişime açık
olması, deneyim paylaşımı süreçlerinin etkili ve etkileşimli yöntemlerle yürütülmesini sağlayacak bir
anlayış ve altyapıya sahip kılınması elzem addedilmelidir. Ayrıca, deneyim paylaşımları ve iyi

1

Türkiye'de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası,
https://www.yereldeab.org.tr/Portals/8/yayinlar/roadmap.pdf
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uygulamalarla ilgili her türlü çağrının, duyurunun bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan
ve araçlardan azami ölçüde yararlanarak yapılması da büyük önem arz etmektedir.
Kıyaslayarak öğrenme (benchlearning) veri analitiğine dayalı dijital araçların da gelişmesiyle etkili
paylaşım imkânı sağlayan bir yöntemdir. Hollanda Belediyeler Birliği ve İsveç Belediyeler Birliği
belediyelerden ve diğer kurumlardan belediyeler ile ilgili topladıkları verileri karşılaştırılabilir olarak
sunmak için aktif bir şekilde veritabanları2 yönetmekte, bu verileri esas alan raporlar ve verilere dayalı
olarak belediyelerin iyi ya da kötü performansları hakkında birbirlerinden öğrenmeleri için etkinlikler
düzenlemektedir. Performans bilgisinin belediyeleri yarıştırmadan çok öğrenme amaçlı olarak
kullanılacağı benzer uygulamaların Türkiye’de de başlatılması gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel
Yönetimler Genel Müdürlüğü için LAR-III prosi kapsamında yeniden yapılandırılan Yerel Bilgi Sistemi bu
doğrultuda TBB ile de işbirliği yapılarak kullanılabilir. Hollanda Belediyeler Birliği’nin gerçekleştirdiği bir
diğer programda “Uygulama Örnekleri”dir. Burada belli bir formatta hazırlanan vaka tanıtımları
belediyeler birliğinin web sayfasında konusuna ve belediye türüne göre listelenmektedir. 2018’den bu
yana veritabanına 724 deneyim eklenmiştir.
Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi ve yerel yönetişimin güçlendirilmesi
konusundaki çalışmaları kapsamında ülkelere önerdiği çeşitli araç ve süreçler deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesi açısından değerlendirilmelidir. Bu kapsamda önemli bir araç Avrupa Yönetişim
Mükemmellik Etiketi’dir (ELoGE)3. Bu kapsamda Avrupa Konseyi tarafından belirlenen İyi Demokratik
Yönetişim için 12 İlke ve bunların altında belirlenen göstergeler doğrultusunda belediyenin
özdeğerlendirmesi, vatandaş anketi ve seçilmişlere uygulanan anket aracılığıyla belediyelerin uyum
düzeyleri belirlenmekte ve başarılı bulunanlar ödüllendirilmektedir. Ülkelerde uygulama için Avrupa
Konseyi İyi Yönetişim için Uzmanlık Merkezi’ne akredite olan belediye birlikleri tarafından yürütülen
süreç deneyim paylaşımı için elverişli bir ortam sunmaktadır. Avrupa Konseyi diğer yandan yerel
yönetimlerdeki iyi uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırımasına yönelik yöntem ve araç
önerilerinin olduğu bir kılavuz hazırlamıştır4. Kılavuzdan da yararlanılarak Türkiye’de belediye iyi
uygulamalar programının başlatılması faydalı olacaktır.
Çalıştaylardan ve anketlerden elde edilen bilgiler ışığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun tercihinin
deneyim paylaşımlarıyla ilgili etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirilmesi olduğu not edilmelidir. Ancak,

2

Hollanda Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Barometresi, İsveç Belediyeler Birliği Kolada Veritabanı
https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
4
https://rm.coe.int/bpp-best-practice-programme-for-local-governments/1680746d97
3
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mevcut koşullarda, çevrimiçi toplantı ve faaliyetlerin etkinliğinin nasıl artırılabileceği hususu yanında,
gelecekte hibrit modellerin yaygınlaşabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak yetişkin
eğitiminin temel ilkeleri ve kurallarına uygun farklı seçeneklerin masada bulundurulması
düşünülmelidir.
Deneyim paylaşımlarının etkinleştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gayesine matuf olarak,
saha ziyaretleri, belediyeler (ve kurumlar) arası personel değişimi, görevlendirilmeler, staj vb.
seçeneklerin etkili bir biçimde kullanılmasına yönelik mevzuatın ve mali imkânların geliştirilmesi
gereğinin altı çizilmelidir.
Etkililik, Etkinlik ve Ekonomiklik
Deneyim paylaşımlarının artırılmasına ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
inceleme ve tartışmalarda ‘etkililik’, ‘etkinlik’ ve ‘ekonomiklik’ mevzuunda geçmişe nazaran gelecekte
daha fazla önem atfedilmesi beklenmelidir. Yerel yönetimlerde yeni ve yenilikçi proje, faaliyet ve
uygulamalara duyulan ihtiyacın, bunların izlenmesi ve değerlendirilmesine duyulan gereksinimi
ortadan kaldırmayacağı açıktır. Nitekim iyi uygulamaların yaygınlaştırılarak, sistematik ve sürdürülebilir
kılınması bahsinde, kısıtlı kaynakların farklı alanlar ve öncelikler doğrultusunda tahsisi, amaçlara uygun
olarak ve israfa yol açmadan kullanımı meseleleri de gündeme gelecek, mevcut proje ve programlar bu
açılardan da sorgulanacaktır. Dolayısıyla, deneyim paylaşımı ve iyi uygulamalara ilişkin politikalar ve
programlar bağlamında etkililik (amaçlara uygunluk/hedeflere ulaşma derecesi), etkinlik (girdi-çıktı
oranının iyileştirilmesi/girdi miktarı değişmeden çıktının maksimize edilmesi) ve ekonomiklik (kaynak
kullanımında tutumluluk/kaynakların israf edilmemesi) hususlarının sürecin erken safhalarından
itibaren denkleme dahil edilmesindefayda vardır.
Etik ve Eşitlik
Deneyim paylaşımlarına ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalarda gündeme alınmasında yarar görülen
hususlardan bir diğeri etiktir.
Meselenin ilk boyutu, deneyim paylaşımlarının yerel yönetimlerde etik farkındalığın ve etik-odaklı iyi
uygulama örneklerinin artırılmasına yönelik etkinlikler içermesiyle ilgilidir. Belediyelerde, iklim
değişikliğine, sürdürülebilir kalkınmaya, tarımsal sulamaya ve akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin proje ve
uygulamalar kadar, etik yönetimi gerçekleştirmeyi amaçlayan politika ve pratiklere duyulan ihtiyaca,
bunların da deneyim paylaşımlarına konu edilmesi gereğine vurgu yapmaktadır.
Meselenin diğer bir yönü, odaklanılan sektör, tema ya da birim ne olursa olsun, paylaşılan deneyimlerin
ve iyi uygulamaların etik ilkeler ve değerler bakımından incelenmesi ve tartışılmasıdır. Zira tarımsal
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desteklerden, sosyal yardımlara, dijital platformlardan ulaşım projelerine birçok farklı alanda ortaya
konulan yeni ve yenilikçi uygulamaların; çıkar çatışmalarının önlenmesinden savurganlıktan kaçınmaya,
hizmet standartlarına uymadan bilgi verme ve saydamlığa kadar bir dizi etik ilkeyle ilişkilendirilebilecek
yönleri mevcuttur.
Üçüncü husus ise, bizatihi deneyim paylaşımı modelinin kuruluş ve işleyişine dair etik ilke ve
standartların belirlenmesi ve bunların akranlardan öğrenme süreçlerine yansıtılmasıyla ilgilidir. Bu
minvalde, gerçek dışı beyanda bulunmama yükümlülüğünden, dürüstlük ve tarafsızlığa, fikri mülkiyet
haklarına saygıdan kişisel verilerin korunmasına kadar bir dizi ilke ve değer zikredilebilir.
Eşitlik konusu da, yukarıda etikle ilgili olarak ortaya konulana benzer bir akışla ele alınabilir. Konunun
birinci boyutu, deneyim paylaşımlarının ve iyi uygulamaların eşitlik-odaklı, eşitliği geliştirmeye yönelik
çabaları içermesiyle ilgilidir. Belediyelerde, ulaştırma alanında etkinlik sağlamak ya da atık yönetimi
uygulamalarını iyileştirmek kadar, yerel düzeyde farklı türden eşitsizlikleri önlemeyi ya da gidermeyi
amaçlayan politika ve projelere duyulan ihtiyacın altını çizmekte, bunların da deneyim paylaşımları ile
ilgili programların gündemine alınması gerektiğine işaret etmektedir.
Meselenin bir başka yönü, paylaşılan deneyim ya da iyi uygulamanın hangi sektör, konu ya da birime
odaklandığına bakılmaksızın, eşitlik ilkesi ve amacı doğrultusunda ortaya çıkardığı sonuçların da
değerlendirme ve tartışmaya dâhil edilmesidir. Çünkü planlama ve imar uygulamalarından, toplu
taşıma ve kadın sığınma evlerine bir dizi alanda belediyeler tarafından ortaya konulan politika ve
uygulamaların; farklı toplum kesimleri, ilçeler, mahalleler, hane halkları ve hemşehrilerin refahı ve
hizmetlere erişimi açısından ortaya koyduğu fırsatlar ya da güçlükler değişkenlik sergilemektedir. Bu
durum, belediyelerin her türlü proje, program ve uygulamasının eşitiliği geliştirici-eşitsizlikleri azaltıcı
etkileri bakımından da değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır
Konunun üçüncü boyutu ise, bizatihi deneyim paylaşımlarına, iyi uygulamalara ilişkin politika ve
pratiklerin eşitlik ilkesi açısından anlamı ve önemiyle ilgilidir. Bu bağlamda, deneyim paylaşımlarının
etkinleştirilmesine ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların belediyeler (ve
bölgeler) arasında mevcut kapasite ve kaynak farklılıklarını da dikkate alarak geliştirilmesi, eğitime,
fonlara ve dijital plaformalara vb. erişim hususunda eşitisizlikleri azaltıcı çabaları da içermesi gerektiği
vurgulanmalıdır.

23

EK 1: İhtiyaç Analizi Araştırması Anketi
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EK 2: İhtiyaç Analizi Anketine Katılım – İl ve Belediye Türlerine Göre

Anket Gönderilen
Belediye Sayısı

İL

Ankete Katılan Belediye
Sayısı (En az 1 cevap)

Cevap sayısı

Toplam
Cevap

Büyükşehir
Belediyesi

İlçe
Belediyesi

Büyükşehir
Belediyesi

İlçe
Belediyesi

Büyükşehir
Belediyesi

İlçe
Belediyesi

Adana
Ankara

1
1

6
12

1
1

5
9

17
24

38
66

55
90

Antalya

1

12

1

10

31

75

106

Aydın

1

6

1

2

4

7

11

Balıkesir

1

7

1

6

2

45

47

Bursa

1

12

1

12

14

127

141

Denizli

1

4

1

4

23

15

38

Diyarbakır

1

9

1

5

8

17

25

Erzurum

1

3

1

2

1

22

23

Eskişehir

1

2

1

2

16

37

53

Gaziantep

1

4

1

4

8

17

25

Hatay

1

10

1

9

1

52

53

Mersin

1

37

1

34

71

351

422

İstanbul

1

19

1

16

25

169

194

İzmir

1

7

1

7

17

24

41

Kayseri

1

4

1

2

10

10

20

Kocaeli

1

12

1

10

35

88

123

Konya

1

11

1

8

3

78

81

Malatya

1

2

1

2

17

21

38

31

Manisa

1

8

1

4

7

20

27

Kahramanmaraş

1

5

1

5

7

22

29

Mardin

1

9

1

10

66

97

163

Muğla

1

7

1

5

17

40

57

Ordu

1

3

1

3

2

6

8

Sakarya

1

6

1

6

2

42

44

Samsun

1

8

1

8

13

40

53

Tekirdağ

1

11

1

7

19

24

43

Trabzon

1

6

1

5

14

44

58

Şanlıurfa
Van
TOPLAM

1
1
30

2
7
251

1
1
30

2
6
210

15
28
517

11
28
1633

26
56
2150
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EK 3: İhtiyaç Analizi Anketine Katılım – Belediye Birimlerinin İşlevlerine Göre
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EK 4: İhtiyaç Analizinde Yer AlanDeneyim Paylaşımı Temaları

Ana Tema

Alt Tema
1.1 Devredilebilir hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde etkili koordinasyon için
mekanizmalar
1.0 Büyükşehir-ilçe belediyesi
koordinasyonu
1.2 Paylaşılan hizmetlerde etkili koordinasyon için mekanizmalar
1.3 Diğer alanlarda etkili işbirliği ve koordinasyon için mekanizmalar, örnekler
2.1 Teşkilat yapısının yenilenmesi, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu
2.0 Büyüyen ölçek ve hizmet
2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması
örgütlenmesi
2.3 Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılmasına ve takibine yönelik çalışmalar
3.1 Altyapı, sosyal ve ekonomik gelişime yönelik hizmetlerin bütüncül olarak planlanması ve yönetimi
3.0 Entegre kırsal alan yönetimi
3.2 Kırsalda imar mevzuatının uygulanması, imar planlarının hazırlanması ve denetimi
3.3 Kırsala, tarım ve hayvancılığa, kooperatiflere yönelik desteklerin planlanması ve uygulanması
4.1 Kent konseyi belediye ilişkileri
4.2 Kent konseyinin belediye hizmetlerinin planlanmasında ve izlenmesinde rolü
4.0 Katılım, paydaşlarla iletişim ve
4.3 Kent kararlarına mahalle meclisleri ve muhtarların katılımı
halkla ilişkiler
4.4 Talep ve şikayet yönetimine yönelik beyaz masa, muhtarlarla ilişkiler vb.
4.5 Yatırım yapılacak yerlerde yatırımdan etkilenecek gruplarla ilişkiler
5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme
5.2 Bütçe yönetimi
5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri
5.0 Stratejik yönetim
5.4 İç kontrol süreçleri
5.5 İç denetim süreçleri
5.6 Projelendirme
6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı
6.0 Elektronik belediyecilik, akıllı kent 6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması
ve dijital dönüşüm
6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı
6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar
34

7.0 İnsan kaynakları yönetimi

8.0 Sosyal hizmetler ve yardımlar

9.0 İşbirliği ve ortaklıklar

7.1 İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması, insan gücü ve istihdam planlaması
7.2 Personel mevzuatı ve işlemlerinin yürütülmesinde yenilikçi yaklaşımlar
7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları
7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar
8.1 Dezavantajlı kesimlerin belirlenmesine, takibine yönelik kurallar ve uygulamalar
8.2 Sosyal hizmet ve yardımların sunumunun iyileştirilmesine dönük çalışmalar
8.3 Sosyal hizmet ve yardım süreçlerinde paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon
9.1 Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller
9.2 Finansör kuruluşlarla ilişkiler
9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri
9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar ve derneklerle ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler
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EK 5: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Temalar Bazında Talep ve Arz Tabloları
Büyükşehir Belediyeleri

Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
36

Büyükşehir İlçe Belediyeleri

Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
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EK 6: Deneyim Paylaşım Sunumları

Sunucu

Görev

Grup

Sunum Başlığı

Kurum

Tarih

Yılmaz Usta

Kırsal Hizmetler Daire
Başkanı

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı
Sistemi

Manisa Büyükşehir
Belediyesi

10 Mart 2021 Çarşamba

Mehmet Olcay Bal

İtfaiye Daire Başkanı

Zabıta ve İtfaiye

İtfaiye Otomasyon Sisteminin
Geliştirilmesi

Trabzon Büyükşehir
Belediyesi

10 Mart 2021 Çarşamba

Murat Başlı

İtfaiye Daire Başkanı

Zabıta ve İtfaiye

İtfaiyede Kalite Sistemleri Ve
Standartlaşma

Denizli Büyükşehir
Belediyesi

10 Mart 2021 Çarşamba

Mehmet Kemal Kargı

Zabıta Şube Müdürü

Zabıta ve İtfaiye

Mobil Denetim ve Huzur Ekibi

Malatya Büyükşehir
Belediyesi

10 Mart 2021 Çarşamba

Gülhan Saruhan

Entegre Sistemler Şube
Müdür Vekili

Akıllı Şehirler ve
Açık Veri Portalı
Çevrim İçi Belediyecilik

İzmir Büyükşehir
Belediyesi

24 Mart 2021 Çarşamba

Fikret Ergün

Büyükşehir 153 Çağrı
Merkezi Koordinatörü

Akıllı Şehirler ve
Veriye Dayalı Kent Yönetimi
Çevrim İçi Belediyecilik

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

24 Mart 2021 Çarşamba

Cihan Karakaşlıoğlu

Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü, Müdür
Yardımcısı

Ulaşım ve Hareketlilik

Toplu Ulaşım Sistemi Hizmet
Kalitesi Değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

24 Mart 2021 Çarşamba

Cüneyt Çetintaş

Ulaşım Planlama Şube
Müdür

Ulaşım ve Hareketlilik

Ulaşım Planlama, Ulaşım Ana
Planı

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

24 Mart 2021 Çarşamba

Murat Sandalcı

Şube Müdürü

Ulaşım ve Hareketlilik

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

31 Mart 2021 Çarşamba

Cihan Alıcı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube
Ulaşım ve Hareketlilik
Müdürü

Güneş Enerjili Mobil Sinyalize
Sistem

Şanlıurfa Büyükşehir
31 Mart 2021 Çarşamba
Belediyesi
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Veysel Çıplak

Strateji Geliştirme Daire
Başkanı

Ulaşım ve Hareketlilik

Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem
Planı

Sakarya Büyükşehir
Belediyesi

31 Mart 2021 Çarşamba

Eren Çuhadar

Mühendis

Akıllı Şehirler ve
Kadıköy Belediyesi’nin Online
Çevrim İçi Belediyecilik Belediyeciliğe Yaklaşımı

Kadıköy Belediyesi

31 Mart 2021 Çarşamba

Emel Günay

Ulaşım Planlama Müdürü

Ulaşım ve Hareketlilik

Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Plan

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

7 Nisan 2021 Çarşamba

Ramazan Kabasakal

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Uluslararası İlişkiler

Pandemi Döneminde Online
Diplomasi Ve Dijitalleşme

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

7 Nisan 2021 Çarşamba

Edibe Sahil

Kadın Şube Müdürü

Sosyal politika

Eşitlik Biriminin Kuruluşu ve
Eşitlik Çalışmaları

Mersin Büyükşehir
Belediyesi

14 Nisan 2021 Çarşamba

Senem Mitap

Sosyolog

Sosyal politika

Eşitlik Eylem Planı Çalışmaları

Çankaya Belediyesi

14 Nisan 2021 Çarşamba

Doğan Kara

İtfaiye Dairesi Başkan

Zabıta ve İtfaiye

Gönüllü İtfaiye Hizmetleri ve
İtfaiyecilik Eğitimler

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

14 Nisan 2021 Çarşamba

Bayram Çolakoğlu

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Kurumsal ve mali
Başkanı
yönetim

Performans Ölçümü Süreç
Yönetimi Esaslı Dijital Altyapı

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi

21 Nisan 2021 Çarşamba

Mehmet Veysi Tutkun

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanı

Kurumsal ve mali
yönetim

Servis Bazlı Organizasyon
Şemasının Oluşturulması

Bursa Büyükşehir
Belediyesi

21 Nisan 2021 Çarşamba

Evren Kolsal

Strateji Geliştirme Daire
Başka

Kurumsal ve mali
yönetim

Belediyelerde İç Kontrol
Faaliyetlerinin Sahiplenilmesi ve
Süreç Temelli Bir Sistem
Kurulması

Eskişehir Büyükşehir
21 Nisan 2021 Çarşamba
Belediyesi

Müveddet Işık

Mali Hizmetler Daire
Başkanı

Kurumsal ve mali
yönetim

Harcama Oluru Formuyla Mali
Kontrol Süreçlerinin
Güçlendirilmesi

Tekirdağ Büyükşehir
21 Nisan 2021 Çarşamba
Belediyesi

Zelal Yalçın

Sosyal Politikalar
Koordinatörü

Sosyal politika

Yuvam İstanbul

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

28 Nisan 2021 Çarşamba
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Bahadır Keşan

Strateji Geliştirme Müdürü

Katılımcılık

Taktiksel Kentsel Planlama,
Çocuk Hakları ve Katılım

Maltepe Belediyesi

28 Nisan 2021 Çarşamba

Tuba Gökçen

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Müdürü

Sosyal politika

Yaşlı Destek Projesi

Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediyesi

28 Nisan 2021 Çarşamba

Emine Kaya

Gerontolog

Sosyal politika

Yaşlı Hakları, Hak Temelli Yaşlı
Hizmetleri

Muratpaşa
Belediyesi

28 Nisan 2021 Çarşamba

Hale Kargın

Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanı

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Üretici Marketler

Eskişehir Büyükşehir
4 Mayıs 2021 Salı
Belediyesi

Ahmet Atalık

Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Tarım ve Kırsal
Başkanı
Kalkınma

Kırsal Kalkınmada İBB Modeli Halk Süt ve Şile Arıcılık Merkezi
Projesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

4 Mayıs 2021 Salı

Burcu Özdemir

Akıllı Şehir Müdürü

Sosyal politika

Askıda Fatura Projesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

4 Mayıs 2021 Salı

Kübra Baştekin Meral

Sosyolog

Sosyal politika

İnsan Onurunu Zedelemeden
Sosyal Yardım

Muğla Büyükşehir
Belediyesi

4 Mayıs 2021 Salı

Levent Mertoğlu

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanı

Kurumsal ve mali
yönetim

Yüksek Performanslı Takım Olma Balıkesir Büyükşehir
Yolculuğu
Belediyesi

Ruken Kahraman

Proje Sorumlusu

Kurumsal ve mali
yönetim

Etkinlik Takvim Sistem

Başakşehir
Belediyesi

5 Mayıs 2021 Çarşamba

Av. Erol Aygün

Yazı İşleri Müdürü

Kurumsal ve mali
yönetim

360 Derece Performans
Değerlendirme

Başakşehir
Belediyesi

5 Mayıs 2021 Çarşamba

Fatma Zehra Şükür

Sistem Geliştirme Şefi

Çevre ve iklim
değişikliği

Atık Yönetim Hizmetlerinde
Dijital Koordinasyon

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

18 Mayıs 2021 Salı

Nezahat Deniz
Durnagöl

Kent Bilgi Sistemi Şefi

Akıllı Şehirler ve
Kurumsal Kent Bilgi Sistemi (KBS) İstanbul Büyükşehir
Çevrim İçi Belediyecilik Uygulama
Belediyesi

18 Mayıs 2021 Salı

5 Mayıs 2021 Çarşamba
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Ömer Karabayraktar

Akıllı Şehircilik ve
İnnovasyon Şefi

BaşakşehirLivingLab-Başakşehir
Akıllı Şehirler ve
Belediyesi İnovasyon ve
Çevrim İçi Belediyecilik
Teknoloji Merkezi

Başakşehir
Belediyesi

18 Mayıs 2021 Salı

Burcu Özdemir

Akıllı Şehir Müdürü

Zemin İstanbul Yaşam ve
Akıllı Şehirler ve
Deneyim Merkezi ile Girişimcilik
Çevrim İçi Belediyecilik
Ekosisteminin Desteklenmesi

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

18 Mayıs 2021 Salı

Şenay Yılmaz

Kadın Çalışmaları Şefi

Sosyal politika

Mor Haritam

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

25 Mayıs 2021 Salı

Öznur Sarıahmetoğlu

Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürü

Sosyal politika

Dayanışmayı Yerelden
Örgütlemek: Mahalle Mutfaklar

Şişli Belediyesi

25 Mayıs 2021 Salı

Zeliha Balık

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal politika

Engelsiz Muğla

Muğla Büyükşehir
Belediyesi

25 Mayıs 2021 Salı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

25 Mayıs 2021 Salı

Sevcan Hallaç

İSEM Arge ve Projeler Şefliği Sosyal politika

Engeli olan bireylerin Sosyal
Hayata Adaptasyonu ve
Rehabilitasyonu: Engelli
Kampları

Şevket Meriç

Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanı

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Başka Bir Tarım Mümkün

İzmir Büyükşehir
Belediyesi

26 Mayıs 2021
Çarşamba

Gülhan Emiroğlu

Tarımsal Hizmetler Şube
Müdürü

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin Tarımsal
Desteklere Yaklaşım

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

26 Mayıs 2021
Çarşamba

Murat Akdağoğlu

Ziraat Yüksek Mühendi

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Mera İyileştirme ve Yönetimi
Projesi ve Arıcılığı Geliştirme ve
Polinasyon Projesi

Tekirdağ Büyükşehir 26 Mayıs 2021
Belediyesi
Çarşamba

Yılmaz Usta

Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanı

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Manisa Örtü Altı Yetiştiriciliğinin
(Seracılık) Geliştirilmesi Projesi

Manisa Büyükşehir
Belediyesi

26 Mayıs 2021
Çarşamba
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Soner Kutlar

Ziraat Mühendisi

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Hayvancılıkta Su İhtiyacının
Karşılanması için Suvat Tesisi
Yapımı

Tekirdağ Büyükşehir
1 Haziran 2021 Salı
Belediyesi

Buket Kallem

Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanı

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Tarım ve Hayvancılık Projeleri

Muğla Büyükşehir
Belediyesi

1 Haziran 2021 Salı

Esra Çelebi

Proje Koordinatörü

Çevre ve iklim
değişikliği

Komşu Kart Projesi

Şişli Belediyesi

2 Haziran 2021
Çarşamba

NurhayatGünüçay

Arşiv Şube Müdürü ve Kent
Konseyi Destek Personeli

Katılımcılık

Birlikte Yönetme: Kent Konseyi
Kararlarının Hayata Geçirilmesi
Örneği ve Meclis Çalışmaları

Erzurum Büyükşehir 2 Haziran 2021
Belediyesi
Çarşamba

İbrahim Utku Nar &
Emine Kaya

Proje
Koordinatörü&Gerontolog

Katılımcılık

Dijital Komşu Meclisi

Muratpaşa
Belediyesi

2 Haziran 2021
Çarşamba

S.Serkan Nebioğlu

İzmir Sürdürülebilir Kentsel
Gelişim Ağı Kurulu

Çevre ve iklim
değişikliği

İzmir Gönüllü Yerel
Değerlendirme Raporu

İzmir Büyükşehir
Belediyesi

2 Haziran 2021
Çarşamba

Baki Kerimoğlu &
Fatih Fethi Aksoy

Genel Sekreter Yard. &
Dernek Başkanı

Katılımcılık

Katılımcı Bütçe

Ankara Büyükşehir
Belediyesi &
Çiğdemim Derneği

8 Haziran 2021 Salı

Emre Karagöz

Genel Sekreter

Katılımcılık

Katılımcı Mahalle Yapılanmaları

Nilüfer Kent Konseyi 8 Haziran 2021 Salı

Hale Evrim Akman

Strateji Geliştirme Birim
Yöneticisi

Katılımcılık

Çanakkale Belediyesi Katılımcılık
Çalışmaları

Çanakkale Belediyesi 8 Haziran 2021 Salı

Nalan Başaran Öztürk
& Bülent Kavaklı

Strateji Geliştirme Müdürü
& Genel Sekreter

Katılımcılık

Benim Bütçem

Şişli Belediyesi & Şişli
8 Haziran 2021 Salı
Kent Konseyi
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Fikret Gültekin

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanı

Kurumsal ve mali
yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi
Sistemi

Kahramanmaraş
Büyükşehir
Belediyesi

9 Haziran 2021
Çarşamba

Yunus Kul

Dış İlişkiler Şefi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ağlar ve Yerel
Diplomasi

Sancaktepe
Belediyesi

9 Haziran 2021
Çarşamba

Turan Ateş

Araştırma ve Geliştirme
Müdürü

Kurumsal ve mali
yönetim

Araştırma ve Geliştirme
Müdürlüğü Kuruluşu

Konak Belediyesi

9 Haziran 2021
Çarşamba

Kubilay Kaya

Çevre Yüksek
Mühendisi/Kontrol
Mühendisi

Kurumsal ve mali
yönetim

Yüksek Bütçeli Çevre
Yatırımlarında Y.İ.D. ve K.İ.K.
Modellerinin Karşılaştırılması:
Atık Yakma ve Enerji Üretim
Tesisi Örneği

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

9 Haziran 2021
Çarşamba

Akıllı Şehir Müdürü

Smartus Projesi Blok Zincir
Akıllı Şehirler ve
Temelli Güvenli Dijital Kimlik
Çevrim İçi Belediyecilik
Paylaşım Sistem

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

16 Haziran 2021
Çarşamba

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

16 Haziran 2021
Çarşamba

Burcu Özdemir

Elif Aynur

Mühendis

Çevre ve iklim
değişikliği

PoPMachina: Geri Kazanım
Yeniden Kullanım Atölyesi ve
Ürünlerin Dijital Platformda
Token
Sistemiyle ekonomiye
kazandırılma

Aras Aladağ

Akademi Birimi Sorumlusu

Katılımcılık

Anlat Kadıköy Projesi

Kadıköy Belediyesi

16 Haziran 2021
Çarşamba

Ayşe Ertürk

Turizm Şube Müdürü

Uluslararası İlişkiler

Uluslarası Diplomaside Turizmin
Yeri

Gaziantep
Büyükşehir
Belediyesi

16 Haziran 2021
Çarşamba

Mustafa Çağrı Kaya

Çevre Yüksek Mühendisi

Çevre ve iklim
değişikliği

Sıfır Atık Çalışmaları

Karatay Belediyesi

22 Haziran 2021 Salı
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Ceren Çinikaya

Sıfır Atık Çalışma Grubu
Koordinatörü

Engin Doğan

Temizlik İşleri Müdürü

Gökçe Çebi Akgün

Çevre Mühendisi

Şükran Nurlu

İklim Değişikliği ve Çevre
Koruma Daire Başkanı

Berna Mavigök

Çevre ve iklim
değişikliği

Sıfır Atık Çalışma Grubu
Faaliyetleri

Karatay Kent
Konseyi

22 Haziran 2021 Salı

Akıllı Atık Yönetim Sistemi

Bodrum Belediyesi

22 Haziran 2021 Salı

Akıllı Çöp Toplama Sistemi

Başakşehir
Belediyesi

22 Haziran 2021 Salı

Çevre ve iklim
değişikliği

Sürdürülebilir Enerji ve İklim
Değişikliği Eylem Planı

İzmir Büyükşehir
Belediyesi

23 Haziran 2021
Çarşamba

Çevre Mühendisi

Çevre ve iklim
değişikliği

İklim Değişikliği Eylem Planı ve
İklim Değişikliği Alanında
Projeler

Gaziantep
Büyükşehir
Belediyesi

23 Haziran 2021
Çarşamba

Suat Yalnızoğlu

Belediye Başkan Yardımcısı

Çevre ve iklim
değişikliği

İklim Değişikliği Eylem Planı

Tepebaşı Belediyesi

23 Haziran 2021
Çarşamba

Çağlar Ekşi

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği
Şube Müdürü

Çevre ve iklim
değişikliği

İklim Değişikliği Eylem Planı

Bursa Büyükşehir
Belediyesi

23 Haziran 2021
Çarşamba

Gülfem Keleş

Sosyal Projeler Koordinatörü -

Belediyeler Arası Deneyim
Paylaşım Çalışmaları

28 Haziran 2021
Pazartesi

M.Cemil Arslan

Genel Sekreter

-

Belediyeler Arası Deneyim
Paylaşım Çalışmaları

Türkiye Belediyeler
Birliği
Marmara ve
Boğazları Belediyeler
Birliği

Berk Çoker/Berna
Yaman Şahin

-

-

Yerelleşen İnsani Gelişme ve
Belediyeler Arası Deneyim
Paylaşımı

Çevre ve iklim
değişikliği
Çevre ve iklim
değişikliği

İnsani Gelişme Vakfı

28 Haziran 2021
Pazartesi
28 Haziran 2021
Pazartesi
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