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Saha Çalışması Plan ve Programı
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 14-16 Ocak 2016
tarihinde Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde projemizin saha çalışmasını gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Bu süre içinde takip ettiğimiz program aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu rapor Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu öğrencilerinin saha çalışması
süresince gerçekleştirdiğimiz toplantılara dair notlarını ve izlenimlerini içermektedir.
15 Ocak Cuma günü Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey ile planlanan görüşme
yerine Başkan Vekili Naci Kale ile bir toplantı düzenlenmiştir. Aynı gün Nazım Hikmet Kültür
Merkezi’ndeki Nazım Hikmet’in doğum günü için hazırlanan sergi ziyaret edilmiştir. Bu
serginin ardından Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ziyaret edilmiş, Yerleşke Müdürü ve
derneklerle küçük bir sohbet gerçekleştirilmiştir.
Saha Çalışmasının Amaçları ve Hedefleri
Türkiye-AB entegrasyon sürecinin en önemli konularından yerel yönetimler hakkında
planlanan proje, Türkiye’de 2004 tarihinde kabul edilip 2012 tarihinde değişikliğe
uğrayarak bütünleştirilmiş 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında
yürürlüğe giren 5393 numaralı Belediye Kanunu ile değişen yerel yönetim sisteminin
yapısını ve işleyişini gözlemlemeyi aşağıda belirtilen doğrultuda amaçlamaktadır;
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- Yeniden yapılandırılan yerel yönetimlerin artılarını ve eksilerini incelemek, (incelenmesi)
- Türkiye'deki yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle olan genel ilişkisini gözlemlemek,
(gözlemlenmesi)
- AB perspektifi içinde Türkiye’nin durumunun ele almak, (alınması)
- AB ve Türkiye karşılıklı analiz perspektifini Türkiye ve Avrupa Birliği’nde saha çalışmasında
ziyaret edilen kurumlar ile pratiğe dökmek, (dökülmesi)
- Hem Türkiye’de hem de AB’de yerel yönetime dair yasaların nasıl ve ne ölçüde uygulanıp
uygulanmadığını, yürürlükteki yasaların eksikliklerini ve hatalarını sahada gözlemlemek,
(gözlemlenmesi)
- Türkiye’nin de bir parçası olduğu Avrupa’nın güncel duruşuna ve sorunlarına olduğu gibi
Türkiye’nin tam üyelik sürecindeki konumuna da ışık tutarak Türkiye-AB ilişkilerine yapıcı
bir katkıda bulunmak; (bulunması)
- Paneller ve saha çalışmalarının süreç ve sonuçlarını eleştirel bir rapora dönüştürmeyi
amaçlamaktadır. (amaçlanması)
Bu proje ile öğrenciler yerel yönetimleri yakından gözlemleme olanağına sahip olacaktır.
Bu proje sayesinde katılımcı öğrenciler akademik olarak rapor yazımını ve saha çalışması
yapmayı akademisyenler aracılığıyla öğrenecektir. Öğrencilerin lisans öğrenimi sırasında
sahip olacağı bu deneyim, öğrencileri akademik açıdan daha yetkin hale getirmeyi
hedeflemektedir. Katılımcı öğrenciler akademik öğrenme ve tartışma sürecinde aktif görev
alarak analitik düşünme ve eleştirel yaklaşma yetilerini de ilerletmeleri hedeflenmektedir.
Proje, öğrencilerin yerel yönetimler gibi önemli bir konuda etkin olmasını ve önemli katkılar
sunabileceğinin göstergesi olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda proje, Avrupa Birliği
ülkelerinin yerel yönetimlere bakış açısını analiz edecek ve AB'nin yaşadığı yerel yönetim
sorunlarına da değinecektir. Bu açıdan proje, ne kadar yerel saha çalışmalarıyla geliştirilse
de evrensel bir özellik taşımayı amaçlamaktadır.
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Saha Çalışması 14 Ocak 2016 Perşembe Günü Toplantıları
Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Seden Bozbey
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2013 yılında kuruldu. Bu
tarihten önce, şu an bu müdürlüğün yürüttüğü hizmetler başka
müdürlükler tarafından yürütülüyordu. İlerleyen zamanlarda
müdürlüğün adı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak
değiştirildi. Kadın çalışmaları, çocuk çalışmaları gibi çalışmalar bu
müdürlüğün bünyesi altında gerçekleşen çalışmalardan bazılarıdır.
Bu çalışmalara örnek olarak kadın dayanışma merkezleri, kadın
sığınma evleri, engelli hizmet birimi, tekerlekli sandalye tamir evi,
eşitlik birimi verilebilir. Bu müdürlük altındaki Sosyal destek büronun bünyesinde ayni
yardımlar yapılıyor. Müdürlüğün çalışmalarından birisi olan “Halkkart” projesi kapsamında
ihtiyaç sahibi kişilere belirli ölçütler çerçevesinde yardım yapılıyor. Bu projede kartlara her
ay 100 TL kadar yüklenerek ihtiyaç sahibi kişilere yardım sağlanmaya çalışılıyor. Bir diğer
proje evde sağlık hizmeti ile yalnız yaşayan yaşlı ya da engelli kişilere hem kişisel
bakımlarında hem de ev temizliklerinde yardımcı olunuyor. Ayrıca ikinci el eşya
çalışmaları, “Giymiyorsan Getir” atölyeleri ve öğrencilere yönelik hizmetler de bu
müdürlüğün vermiş olduğu hizmetlerden bazıları.
Nilüfer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü – Tezcan Öztürk

Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki 8 büro ile belediyenin vergi
tahsillerinin

sağlandığı

müdürlüktür.

Belediyenin

gelirlerinin

düzenlenmesi, bütçenin belirlenmesi görevleri bu müdürlüğün
ilgilendiği diğer hizmetlerdendir.

Muhasebe birimi olarak hem

gelirlerin toplanması, kayıt altına alınması hem de belediyedeki tüm
müdürlüklerin yaptığı harcamaların kayıtlarının tutulması işleri
yürütülmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü altında bahsedilen
bürolardan ikisi de maaş bürosu ve vergi bürosudur. Vergi bürosu
bütün Nilüfer’deki arazi, arsa, konut ve iş yeri gibi mülklerin vergilerini toplayan ve takibini
yapan birimdir. Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu ise iş yerlerindeki ölçü aletlerinin prosedürlere
uygun olup olmadığının takibini yapan bir birimdir. Belediyelerin özellikle mali anlamındaki
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kimliğinde açıklanması gereken noktalar var. Belediyeler sanki sadece İller Bankası’na
bağlıymış gibi görülüyor ve çok fazla görevler yüklenmiş durumda ve Türkiye’deki
belediyelere geliri ile orantılı görevler verilmemiştir. Belediyelerin çok sayıda gelir
kalemleri ve çok sayıda kendilerine verilmiş gelirler vardır. TBMM’nin yani merkezin
yasa çıkararak belediyeler için tahsis ettiği gelirler var. İller Bankası’ndan gelen
gelirler yegane gelir kaynağı olmamakla beraber, merkezi bütçede toplanan vergi
türlerinden nüfuslara ve sosyoekonomik gelişmişlik endekslerine göre ayrılan bir
gelir türüdür. Ayrıca belediyeler kendi içlerinde gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar
içerisinde sosyoekonomik olarak daha az kalkınmış bölgelerde dikkat alınarak bu
bölgelere daha fazla gelir tahsis edilir. Büyükşehir içerisindeki ilçe belediyelerine
tahsis edilen gelir tekrar Büyükşehir’e verilmektedir çünkü Büyükşehir’in bu
ilçelerin sınırları içerisinde iş yapma sorumluluğu da vardır. Yani İller Bankası’ndan
ilçe belediyelerine gelen gelirin %30’u Büyükşehir’e kalanı ise bu belediyelere
gönderilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün
görevleri de belirlenmiştir. İlçedeki kuruluşlara, spor kulüplerine, derneklere ve
okullara ayni yardımlar yapılmakta ve aynı zamanda belirli kurumlara yardım
yapılması amacıyla bağışlar da alınmaktadır. Ülke içinde ve dışında başka
belediyelerle kardeş belediye projeleri de yürütülmektedir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü- Derya Özgök
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile kısmen beraber çalışıldığı söylenebilir.
Geliştirilen projeler Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sunulmakta ve bu
proje için gerekli olan fon sağlanmaktadır. Stratejik planlama
süreci, ilk olarak uzun ve orta vadeli hedefler belirlenip ardından
kaynak ihtiyacı belirlenmesi ile oluşturuluyor. Planlama sürecinde iç
çevre analizi ve dış çevre analizi yapılır. İç çevre analizi kapsamında
vatandaş memnuniyeti anketi, muhtar memnuniyeti anketi, çalışan
memnuniyeti anketi, meclis üyesi memnuniyet anketi yapılır ve bu
analiz sonucunda güçlü ve zayıf yönler belirlenir. Dış çevre analizi
kapsamında ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler incelenir. Bu analiz sonucunda da
fırsatlar ve tehditler belirlenir. Elde edilen bu veriler bir SWOT analizini meydana getirir.
Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin birbiriyle kesişimi belirlenir ve bu yönde
stratejiler geliştirilir. Nilüfer Belediyesi bu veriler sonucunda bu beş yılda şu değerlere
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odaklanmak istemiş: Demokrasi, eşitlik, özgürlük, katılımcılık, vicdan ve sosyal
belediyecilik.
Belediyenin misyonu şudur: ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler
sunan, tüm paydaşlarına değer katma ve katılımına odaklanma, yerel demokrasinin
güçlenmesi için gerekli ortamı yaratmaktır. Vizyonu ise: Hizmet standartları ve yönetim
mükemmelliğinde sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarıyla uluslararası düzeyde örnek ve
lider bir yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmaktır. Bu misyon ve vizyon
bağlamında belirlenen dört stratejik amaç var: Kurumsal gelişim, kentsel gelişim,
toplumsal gelişim, çevresel ve kırsal gelişim. Bu stratejik amaçların altında da proje
odaklı hedefler var. Stratejik amaçlar gerçekleştirilirken SWOT analizi, anketler, sosyal
medyada paylaşılanlar, mahalle komiteleri ile stratejik planlama atölyesi, istek ve
öneriler, dış paydaş toplantıları dikkate alınıyor. Stratejik plan yapılırken de projeler
ihtiyaca göre önceliklendiriliyor.

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu belediye çalışanlarından oluşan 7 kişilik bir ekiptir. Doğrudan Belediye
Başkanına bağlı olarak çalışmaktadır. Komisyon görevi kurum düzenini sağlamak olarak
tanımlanabilir. Kurulması zorunlu olan kurumlardan biri olan Etik Komisyonu’nun çeşitli
özellikleri vardır. Etik ile alakalı ilk yasa Avrupa Uyum Yasaları ile 2004 yılında yayınlanmış
ve uygulamaya kurulmuştur. İnsanlara nezaketle hizmet etmek, umursamaz olmamak ve
buna benzer etik değerler böylece ilk defa yasal olarak uygulamaya geçirilmiş oldu. Daha
önce böyle etik değerlerden bahsedilmiyordu. Yıllık özet çalışmalar, kimlerin görevli olduğu
ve kurumun neler yaptığına dair yıllık yayımlar çıkarılmaktadır.
Etik Komisyonu’nun doğrudan bir yaptırımı olmasa da kurum kültürünün oluşmasını
hedefliyor. Yıllık eğitimler düzenliyor ve olağan olarak yılda 4 kere toplanıyor. Olağanüstü
bir durumda elbette toplantı yapılıyor. Encümen’den oluşan bir de Disiplin Kurulu var, Etik
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Komisyonu’ndan çıkan karar oraya gidebiliyor. Broşürler yayınlanıp ve düzenli e-postalar
atılıp,

belediye

çalışanlarına

sorumlulukları hatırlatılıyor.

Etiğe

aykırı bir

davranış

görüldüğünde de eğitim vererek o davranışlar düzeltilmeye çalışılıyor. Kamu hizmeti bilinci
oluşturma, demokrasi ve özgürlüğü ön plana alma, katılımcılık, sosyal belediyecilik ve
vicdan oluşturma hedefleniyor. Çıkar çatışması ve hediye alma, savurganlığı azaltma,
saydamlık, mal bildiriminde bulundurma gibi konular yine Komisyonun ilgi alanlarında.
Hediye alma ayrıca belli bir rakamdan sonra suç sayılıyor. Belediye Başkanı için şikâyetler
ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına gönderiliyor. Komisyon sadece kurum içi olaylarla
ilgilenmektedir.
İhsaniye Mahalle Komitesi Toplantısı

İhsaniye Mahallesi’nin Mahalle Komitesi ile olan görüşmemizde onların aylık olağan
toplantına katıldık ve gündemlerini dinledik.
Aylık Olağan Toplantı Gündemi;
1. Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu misafirimizdir.
2. Üç Fidan Parkı’ndaki kavak ağaçlarının durumu üzerine karar alınması
3. Ihlamur Parkı ve Cenk Sokağı’nın başındaki çocuk oyun parkındaki uyuşturucu sorunu
üzerine görüşülmesi
4. Yaprak Sokak’taki yeşil alanla ilgili karar alınması
5. Yazmanlık seçimi
6. Üyelikten çıkarılanların yerine üç üyenin kaydının yapılması
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
Mahalle komiteleri sadece Nilüfer’e özel bir deneyim birlikte mahalle komiteleri olarak bir
tüzük de hazırlanılmış. Komitede her partiden ve her görüşten insan bulunmaktadır.
Mahallenin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmakta, mahallenin sorunları ve mahallenin
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dertleri burada mahalleli tarafından seçilen komite üyeleri tarafından gündeme getirilip
tartışılmaktadır. Mahalle komitesinin doğal başkanı muhtardır. Muhtar toplantılara
katılmıyor ve komitenin başkan yardımcısı toplantıları yönetmektedir. Ayrıca İhsaniye
Nilüfer sınırları içerisinde en büyük nüfusa sahip mahalledir.
Komitenin görevi mahalle ile belediye arasındaki diyaloğu sağlamaktır. Karar defterine
alınan kararlar Kent Konseyine gönderilir ve Kent Konseyi de komiteden gelen kararları
belediyenin ilgili birimlerine aktarır. Buradaki her üye her sandıktaki seçmenlerin
hayatından ve onların isteklerinden sorumlu oluyor. Onlarla konuşup sorunlar çözülüyor.
Bir kişi 200-300 kişiyi temsil ediyor.
İlk kurulan mahalle komitesi burasıdır. Komitenin düşüncesi en başarılı yönetim şeklinin
yerelin güçlü olduğu yönetim olduğu yönündedir. Büyük şehrin üzerindeki büyük külfetin
bu şekilde ortadan kalktığı düşünülüyor. Son 8-9 ay içerisinde mahalle komitelerinin daha
da önemli bir hâle geldiğinden bahsediliyor. Stratejik planlarını belediye mahalle komiteleri
ile görüşüyor çünkü halkın onayı olmadan bir planlamanın yapılmaması gerekildiği
düşüncesi hâkim. Nilüfer belediyesinin asıl amacı beraber yaşama ve hemşehrilik
duygusunu yeniden canlandırmak. Herkes “İhsaniyeliyim” diyebilmeli deniyor komite
içerisinde. Kısıtlı bir bütçeye göre çok güçlü bir yerel yönetim var.
Komite içerisinde emekliler grubu, mahalle komitesi başkanı gibi birçok kişi var. Herkesin
farklı sorunları olduğu için farklı mahalle komiteleri birbirine de destek oluyor. Akıllı
belediyecilik üzerine İstanbul Pendik’te ve Bursa Merinos’ta çalışmalar yürütülüyor. Mahalle
komitelerinin bu çalışmalara temel oluşturduğu düşünülüyor. Komite 15 kişi ile başlamış ve
şimdi farklı kişilerin katılımı ile ve sayı giderek artıyor.
Saha Çalışması 15 Ocak 2016 Cuma Günü Toplantıları
Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü – Tahir Yılmazeli
Nilüfer ilçesi Bursa'nın diğer ilçelerine göre gelir seviyesi daha
yüksek ve sosyo-kültürel açıdan da üst-orta sınıfı daha yüksek
oranda içinde barındıran bir nüfus yapısına sahip. Aynı zamanda,
Nilüfer'in Bursa'ya göre coğrafi konumu üzerinden gelişmekte olan
konut alanlarına merkez oluşturması, ilçenin nüfusunun Türkiye'nin
diğer il ve ilçelerine göre daha fazla olmasına yol açmaktadır. Bu
durum, yeni dönem kentleşmesinde planlı bir genişlemeye imkân
vermektedir. İlçede kaçak inşaatlar olmakla birlikte Türkiye
ortalamasının altında bir orana sahip. Ayrıca, kaçak yapılaşmalar,
Nilüfer'de gecekondu bazında gerçekleşmiyor, onun yerine ruhsatlı alanda imar planına
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aykırı yapılan işlemlerle oluşan kaçak yapılanmalar var; örneğin kaçak kat çıkımı. Bu
görüşmede bahsedilen diğer konular ise şöyle;

•

Suriyeli Mülteciler ve Yerleşme: Nilüfer ilçesi kiralar Osmangazi ve Yıldırım gibi
ilçelere göre nispeten daha fazla olduğu için mültecilerin yoğunlukla barınabileceği
bir merkez değil.

•

Siteleşme Konusu ve Şehirlilik: Değişen konut tipleri ve insanların talepleri
üzerinden Nilüfer İlçesi sınırları içinde farklı tipte siteler var. Nilüfer merkezinde
şehir hayatını olumsuz yönde etkileyecek bahçe duvarları yüksek, site içi yaşamı
özendiren tarzda dışa kapalı yapılaşmalar yaygın değil, şehir merkezinde daha çok
bireysel apartmanlardan oluşan küçük çapta, bahçe duvarları alçak, şehirle
bütünleşik siteler yaygın durumda. Diğer tür, büyük nüfusu içinde barındıran yeni
siteler ise Balat ve benzeri merkeze kısmen uzak mahallelerde eskiden de var
olan ve büyüyen bir tarz.

•

Bursa Kent Merkezi ve Nilüfer'de Şehir Yapılanması: Bursa Kent Merkezine
bağımlılık 1980-90'lı yıllarda Nilüfer için bir gerçekti. Nilüfer daha çok konut
alanlarından ibaret bir ilçe idi. 2000'li yıllarla birlikte Bursa Merkez'e bağımlılık
giderek azalmaktadır. Sosyal donatı alanları ve ticari işletmelerle Nilüfer kendi
kent merkezini oluşturmaktadır.

•

Gelir ve Kültürel Farklılık: Nilüfer bazında mahalleler arası keskin farklılıklar yok.

•

Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi arasında imar açısından yaşanan
sorunlar: Nilüfer Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla 2010-2014 yılları arasında
hazırlayıp katılımcı bir anlayışla yürüttüğü bir ekokent projesi var. Bu projeden
dolayı büyükşehir belediyesi ile anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve proje büyükşehir
belediye meclisinden onay alamayarak defalarca geri gönderilmiş. Aynı zamanda
yine büyükşehir belediye meclisinde 4 yıldır bekleyen Ataevler Mahallesini
kapsayan geniş çapta bir kentsel dönüşüm projesi mevcut. İmara yeni açılan
bölgeler zaten Büyükşehir'in kontrolünde. Eski yapılarda ilçe belediyeleri alt ölçek
planlarda daha aktif olabiliyor.

•

Kentsel Dönüşüm: Kentsel Dönüşüm yönetmeliği gereği bina yıkımı çok
kolaylaştırılmış bir durumda. 15 dairelik bir binada tek bir bina sakininin
başvurusuyla sonrası eğer bina sorunlu çıkmış ise yıkım kararı alınıyor.
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası bireysel ve mekânsal bir değişimi
öncelemekte, lakin Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşümü mekânsal dar anlamından
çıkarıp yaşam kalitesinin de ehlileştirilebileceği bir sosyal dönüşümün de
oluşturulmasını amaçlamakta. Işıktepe Mahallesi gelir seviyesinin nispeten düşük
olduğu bir mahalle, İstanbul Sulukule benzeri bir bitişik nizam yerleşimi var ve bir
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kentsel dönüşüm talebi yok. Mahalle sakinleri apartman/site hayatı istemiyor ve
mevcut nizamda yaşamayı tercih ediyorlar. Sosyal yaşam alanlarındaki eksiklikler
parklar ve bahçeler yapılarak destekleniyor. Nilüfer Belediyesi halka rağmen bir
yenileme yapımını etik bulmuyor. 6306 sayılı kanun bir bakıma alt gelir sahibi
mahalle sakinlerinin yerinden edilmesine de zemin hazırlayabildiği için, Nilüfer
Belediyesi bu durumu engelleme çabasında.

•

Ataevler Kentsel Dönüşüm Planı: Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik ve Bilgi
Üniversitelerinden hocaların katkı sağladığı, uluslararası tartışmaya açılan ve takibi
yapılan bir planla karara bağlanmış dönüşüm yerlerinden biri Ataevler idi. Nilüfer
Belediyesi ortak bir dönüşüm planı çıkarmış bulunuyor ama 6306 sonrası bireysel
yenileme çok daha kolay ve müteahhitler için rant bölgesi olduğu için Nilüfer planı
hala işletilememiştir. Nilüfer'in planında parklar ve sosyal yaşam alanları, yeşil
alanlar arttırılmış, ama büyükşehir 0,5 ilave fazladan inşaat hakkı veriyor ve bu da
müteahhitlere büyük bir rant sağlıyor. Bu da normalde 35-40.000 kişilik bir
mahalleyi 60-70.000 kişilik bir mahalleye dönüştürüyor ve fazladan gelen bir
nüfusa yönelik sosyal park, okul ve hastanelerde 40.000 kişilik tasarlanmış binalar
bir anda 60.000 kişiye çıkıyor. Nilüfer'in planında ise her parselin yüzde on beşi
kesilip yolları ve parkları arttırma gayesi var ve vatandaşlar belirli bir ücret
ödemek zorunda. Yeni yapılacak binalar, yağmur suyu kullanımı, güneş enerjisi
dâhil çevreci bir plan ile büyük ölçekli sitelerden oluşan bir yapılanma tasarlamış.
Büyükşehir Belediyesi ise Nilüfer ile olan siyasi farklılıklardan dolayı bu plana onay
vermemektedir. Kentsel dönüşümde asıl amacın depreme dayanıklı yapılar
oluşturmaktansa, eski imar alanlarında yeni rant imkanları sağlamak olduğuna
dair şüpheler giderek yoğunlaşmakta. Bu şüpheler, kentsel dönüşüme çok daha
fazla ihtiyacı olup yeterli rant seviyesine ulaşmayan bölgelerde yenilemenin
planlandırılmaması ve tam tersi dönüşüme nispeten az ihtiyacı olup rant seviyesi
yüksek alanlarda yoğunlaşmasıyla artmaktadır.

•

6360 Sayılı Kanun ile İlçe Belediyelerine Bağlanan Kırsal Alanların Durumu:
Köyden mahalleye dönüştürülen alanların imar planı yetkisi ilçe belediyelerine
geçmiş bulunmakta. Merkeze yakın kırsal alanlarda yeni yapılanma alanları
oluşmakta ama daha çeper de kalan alanlarda şimdilik bir değişim yaşanmıyor.
Eski ismiyle köylerin köy olarak kalabilmesi için de çalışmalar geliştirilmekte ama
şimdilik somut bir proje yok. Kırsal yaşamın olduğu gibi devam etmesi için yaratıcı
çalışmalar yapılması tüm ülke çapında gerekmektedir. Köylerin mahalle
statüsünden çıkarılması da mevzuat açısından yapıcı bir değişiklik olabilir.
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Encümen Toplantısı

Öncelikle encümenin kimlerden oluştuğu 5393 numaralı kanunun 33. maddesinde
geçiyor. Encümende belediye başkanı ve belediye mali işler birimi amiri tabi üyeler olarak
bulunur. Onların yanında meclis üyeleri tarafından 1 yıl için seçilen üç üye ve birim
amirleri arasından belediye başkanı tarafından 1 yıl için seçilecek 2 kişi olmak üzere 7
kişiden oluşur. Encümen haftada en az bir kere toplanır. Gündem başkan tarafından
belirlenir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Sekretarya görevini yürütür. Vatandaştan gelen
dilekçeler, talepler hangi müdürlükleri ilgilendiriyorsa ilgili müdürlüğe çıkartılmasını
sağlanır. Alınan kararları da yine ilgili müdürlüklere gönderir. İlçe belediyeleri ilk meclis
oturumunu her ayın ilk haftası, büyükşehir belediyeleri ikinci haftası yapmak zorundador.
İlçe belediyelerinin aldığı bazı kararların büyükşehir meclisinden de geçmesi gerekir.
Büyükşehirden dönen olumlu veya olumsuz kararlar yine ilgili müdürlüklere bildirilir.
Hukuki meselelerin aydınlatılması için kanundaki ilgili düzenlemeye dayanarak
encümende hukuk işleri müdürü hazır bulunulabilir. Konuştuğumuz diğer konular ve
sorular ise şöyle;

•

Toplantılar halka açık olabiliyor mu?

Halk meclis toplantılarına dilediği gibi katılabiliyor. Ancak encümen toplantısına
katılamıyor. Encümen yürütme kurulu gibi işliyor. Ancak belli başlı durumlarda
bilgilendirme yapmak için ilgili kişi davetle bireysel olarak katılabiliyor.

•

Encümenin Görevleri:

Encümenin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinde de belirtildiği
üzere; stratejik plan ve bütçeyi inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma
planı uygulanan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak ve uygulamak, öngörülemeyen
giderler bedelini harcama mercilerine bildirmek, bütçede fonksiyonel sınırlandırmaların
ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, vergi
ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek, taşınmaz mal alımı, satımı ve trampasına ilişkin meclis
kararlarını uygulamak ve süresi 3 yılı geçmemek koşuluyla kiralanmasına karar vermek,
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umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ve diğer kanunlarda belediye
encümenine verilen yetkileri yerine getirmektir. Son maddede yelpaze çok açılıyor.

•

Karar alırken mahalle komiteleri ve kent konseyiyle ne kadar beraber hareket
ediyorsunuz?

Çok temas mümkün olmuyor. Zaten stratejik planın hazırlanması aşamasında mahalle
komiteleri ve kent konseyi görüşleri etkili oluyor.

•

Belediye başkanı aynı zamanda encümenin de başkanı. Bu durumda başkanla
encümen arasında anlaşmazlık olduğunda ne oluyor?

Başkanla encümen arasında ihtilaf olması durumu yasada işlenmiş. İhtilaf konusu meclise
taşınıyor ve sorun başkanla meclis arasında çözülüyor. Encümen içerisinde eşitlik oyu
durumu oluştuğundaysa başkanın oyu iki oy sayılıyor.

•

Başkan üyeleri görevden alabilir mi?

Hayır. Sadece birim amirleri arasından atanmış olan iki üyeyi görevden alabilir. Seçilmiş
üyelerse meclis tarafından atanmış oldukları için ancak yine meclis kararıyla görevlerinden
alınabiliyorlar.

•

Encümenin belediye vizyonu oluşturma konusunda bir işlevi var mı?

Vizyon/misyon oluşturma müdürlükler tarafından yapılıyor. Encümen ana işlevi gereği
alınması gereken kararlar önüne düştükçe çalışıyor, vizyon/misyon oluşturma ile ilişkili bir
organ değil. Meclis ve müdürlükler bu konuda etkin organlar. Encümen belediyenin
yürütmeye ilişkin kararlarını alıyor. Mesela parselasyon gibi.

•

Encümenin meclisten gelen kararı geri çevirme yetkisi var mıdır?

Encümen önüne gelen konu için gerekçelerini bildirerek olumsuz karar alabilir. Hukuka
uygun görmüyorsa elbette gerekçeleriyle beraber çevirebilir.

•

Mecliste onaylanan bir karar encümen tarafından onaylanmayabiliyor mu?

Karar alma mekanizması şu şekilde; öncelikle meclisten bir karar çıkıyor, ardından ilgili
müdürlükler alınan kararla ilgili bir çalışma yapıp kararı şekillendiriyor. Son hali
encümenin önüne geliyor ve encümen olumlu veya olumsuz da olsa bir gerekçelendirme
yapıp son kararı alıyor. Tabi ki bu kararlara vatandaşın itiraz etme ve mahkemeye verme
hakları da var. İtiraz durumunda kararı encümen olarak yine değerlendiriyoruz. Kararlar
hiçbir zaman kati olmuyor. Son şeklini alana dek tüm bu süreçlerden geçiyor.

•

Encümenin aldığı kararların büyükşehir tarafından da onaylanması gerekiyor mu?

Sadece uygulama ile ilgili alınan çok az kararın büyükşehir encümeni tarafından da
onaylanması gerekiyor. Mesela imar ile ilgili kararlar. Oradan geri çevrildiğinde ise
encümenin maalesef bir yaptırımda bulunma şansı yok. Öyle bir durumda kararı yeniden
gözden geçirmek durumunda kalınıyor. Büyükşehire giden kararlar genelde meclis
kararları oluyor.
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•

Belediye davalarla ne kadar uğraşıyor?

Zaman zaman belediye kendi adına dava açıyor. Genelde ise belediyenin hukuksuz işlem
yaptığına dair belediye aleyhine açılan davalar oluyor. Encümenin açtığı davalar daha çok
kamulaştırma davaları. Ancak genel tabloya bakıldığında daha çok Encümen davalı
oluyor.

•

Davalarda kazanma şansınız ne kadar oluyor?

Bir oran vermek zor. Davacısı olunan davalar genelde kazanma öngörülerek açıldığı için
bu şans daha yüksek oluyor. Ancak; mesela bir kamulaştırma, el atma davasında davalı
konumundayken davayı kazanmak pek mümkün olmuyor. Kamulaştırma sadece Nilüfer
Belediyesi’nde değil Türkiye’de genel olarak 2012 yılından beri yaşanan bir sorun. Diyelim
ki bir parsel aldınız ve parselin bir kısmı kamu alanı kısmında kalmış. O kamu kurumu
orayı kendi bütçesi ve politikaları gereği kamulaştırmadığı müddetçe o toprağı elinizden
çıkaramıyorsunuz ve kullanamıyorsunuz. 2012 yılında Yargıtay tarafından alınan karara
göre bu durum el atma olarak değerlendirildi. Bunun sonucunda birçok karışıklık yaşandı.
Vatandaşlar kamulaştırma mağduru olarak dava açma yoluna gittiler. Böyle bir davada da
davalı olduğunuzda kazanma şansınız yok. Şu haliyle kamulaştırma sorunu büyük bir
sorun. Çünkü bu şekilde yığılmış planlarla beraber sınırlı bütçe var. Bu düzenlemeden
kaynaklanan kamulaştırmaların tümünü yapmaya kalkışsak bu bütçeyle sadece
kamulaştırma yapabiliyoruz ve personelin ücretlerini ödeyebiliyoruz. Bu planlar hiç
yapılmazsa bu sefer de kaçak yapılaşmaya gidiliyor. Dolayısıyla her iki taraftan da
problemli bir durum.
Başkan Vekili Görüşmesi – Naci Kale

Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Naci Kale ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede sorduğumuz
sorular ve cevaplar ise şöyledir;
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•

Kent konseyini nasıl görüyorsunuz?

Kent konseyini belediyemizin bir birimi gibi görüyor ve her alanda onları desteklemeye
çalışıyoruz, bize halkın dertlerini ileten bir kurum olduğu için onlara her türlü çözümü
sunmaya çalışıyoruz.

•

Kent konseyi ve belediye arasında bir çatışma var mı yok mu? Var ya da yok ise
nedeni nedir?

Aramızda bir çatışma ortamı yok bunun nedeni demokratik ortamın getirdiği rahatlıktır.
Kapalı kapılar arkasında dönen pazarlıklar bulunmuyor, insanlar isteklerini doğrudan direk
dile getirebiliyor. Bunun dışında Kent Konseyi yetkilileri bizi sürekli bilgilendiriyor ve
onlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu gibi etkenler de çatışma oluşmamasında önem arz
ediyor.

•

Kent Konseylerini aktif olarak kullanmanın katkılarını başka belediyelere nasıl
anlatırsınız?

Öncelikle, halk ile aramızdaki iletişim artıyor. Kent konseyi sayesinde halkın görüşlerini
ve sorunlarını öğreniyoruz ve bu sorunları çözmeye yönelik projeler üretiyoruz. Eskiden
projeleri bürokratlar yaparken artık sivil toplumun içinde olduğu bir üretim süreci
sonucunda projeler üretiyoruz bu da yönetişimi kuvvetlendiriyor.

•

Peki, bu süreç nasıl işledi? Hiç zorluklar yaşanmadı mı?

Hazırlık sürecinde Küba ve İspanya’yı inceledik. Oraları örnek aldık, parti isimleri ve
particilik yerine Nilüferli olma bilincini insanlarımıza vermeye çalışıyoruz. Tabii ki sorunlar
bulunmakta, mahalle komitelerinin kuruluş aşamasında muhtarların görev ve yetkileri ve
mahalle komitelerinin görev ve yetkileri arasında çatışmalar ortaya çıkmıştı ancak şu an
daha kalabalık, çoğulcu ve güzel bir süreç işlemektedir. Bunun dışında mahalle
komitelerini yasanın 9. ve 13. maddelerine dayanarak kurduk fakat mevzuatta direkt
isimlerini geçirmek için İçişleri Bakanlığı’na müracaatta bulunduk.

•

Bütün bu süreçler karar alma süresinin uzamasına neden oluyor, bu bir problem
midir?

Evet, bu aşamalar karar alma süreçlerinin uzamasına neden oluyor, bazen bizim
yaptığımız projelere karşı çıkıldığı ya da onların değiştirilmek istendiği de olabiliyor. Ancak
bu tip durumları problem olarak görmüyoruz çünkü önemli olan vatandaşın isteklerini
doğru bir şekilde öğrenmek ve onları uygulamak, yani insan odaklı çalışmaktır.

•

Küba ve İspanya’dan örnek aldık dediniz, daha fazla ne yapabiliriz diye
araştırmaya devam ediyor musunuz?

Şu an mahalle komiteleri ve kent konseyi konusunda bile halen çok yeniyiz, önceliğimiz
bu sistemi sürdürülebilir bir şekle getirmek. Tabii ki sonrasında bunu geliştirmek için
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çalışmaya devam edeceğiz fakat merkezi kuvvetlendiren yasaların varlığı yüzünden
yapabileceklerimiz kısıtlanmış bir durumda. Yani sistemin gelişimi ve katılımın artması için
yasalarda da bir değişiklik gerekiyor.
Belediye yasalarımız maalesef çok eski yenilenmeleri gerekmekte bunların dışında bu
yasalar eski olmak yanında çok da merkeziyetçi. Altyapı ve eğitim konusunda söz
hakkımız neredeyse yok.

•

Eğitim ve güvenlik konusunda nasıl bir söz hakkı isterdiniz?

Eğitim modelleri daha yerele özgü olmalı. Örneğin; Bursa bir endüstri bölgesi ancak
buradaki ve ülkenin geri kalanın bölgelerindeki eğitim sistemi aynı. Bize göre o bölgenin
kendi şartlarını ve durumlarını göz önüne alan bölgeye özgü eğitim planlamaları yapılmalı.
Bunu yaparken belediyelere de söz hakkı verilmeli.

•

Avrupa Birliği yolunda yereli güçlendirme çabası bulunmakta bu amaca giderken
yasalarda değişikliklerin yapılması da söz konusu sizin beklentiniz nedir?

Yerelin güçlenmesi için siyasetle ve siyasi partilerle aralarında bulunan bu yakın bağın
yok edilmesi gerekiyor. Hizmet birimi olmasına rağmen belediyeler siyasi çekişmelerle
çok yıpranıyor. Bunun dışında tek bir belediye yasasıyla devletin üniter yapısını değiştirip
belediyelere hak vermek kolay değil. Bunun için öncelikle anayasada kapsamlı değişiklik
gerekiyor. Yasalar değişse bile kurumların yerleşik yapısının değişmesi çok zahmetli ve
uzun bir yol. Bu değişimlerin ve kurum kültürlerinin oluşumu bir anda gerçekleşemez

•

Peki, uzun vadedeki etkilerini unutursak sizin bu yasa değişimlerinden
beklentiniz ne?

Öncelikle kolaylıkla halledebilecek birkaç sorun var bunların çözümünü bekliyoruz.
Örneğin; çöp toplama işini ilçe belediyeleri yaparken çöp vergisini büyükşehir belediyeleri
topluyor bu giderimizi arttıran bir durum. Bunların dışında ulaşım ve aydınlatma
konusunda söz hakkı istiyoruz.

•

Bu yasa problemleri dışında, kent konseyi ve mahalle komiteleri uygulamalarını
yaymak için neler yapıyorsunuz?

Kent konseyinin aktif kullanımı konusunda tabii ki herkese yol gösteriyoruz. Bizi takip
eden birçok belediye var. Hem yurtiçindeki hem yurtdışındaki kardeş belediyelerimiz ile
personel değişimi yapıp onların bu uygulamaları yerinde incelmesine olanak veriyoruz.
Sadece personel değişimi ile değil okullar arasında öğrenci değişimi ve belediyeler arası
araç değişimi gibi belediyeleri ve vatandaşları birbirine yakınlaştıracak uygulamalarımız
var.

•

Halk bu yerel yönetime katılma hakkının ne kadar farkında? Eğitim çalışmaları
yapıyor musunuz?
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Üniversitelerde ve liselerde başkanımız direk gençlere bilgi veriyor, bunun dışında her
hafta makamını bir mahalleye taşıyarak o mahalledeki insanlarla buluşup hem onlara bilgi
veriyor hem de vatandaşın sıkıntılarını dinliyor.
Bunun dışında iletişim ofisimiz aracılığı ile halka demokratik katılım, sanat ve spor
konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

Nilüfer Kent Konseyi İzlenimleri

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu olarak 15 Ocak Cuma günü Nilüfer Kent
Konseyi toplantısına katıldık. Toplantı sırasında Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde faaliyet
gösteren çalışma grupları kendi çalışmalarından ve Kent Konseyi’nin nasıl işlediğinden
bahsettiler. Toplantı sırasında Nilüfer Gençlik Meclisi, LGBTİ Çalışma Grubu, Kent Konseyi
Bisiklet Çalışma Grubu, Ertuğrul Mahalle Komitesi, Kadın Çalışma Grubu, Kırsal Alan
Çalışma Grubu, Emekli Çalışma Grubu ve Nilüfer Çocuk Meclisi’nden temsilcilerle
görüşüldü. Genel anlamda çalışma gruplarının her biri kendi alanındaki faaliyetlerini
gerektiği zaman belediye, kent konseyi yahut mahalle komiteleri ile ortak şekilde yürütüyor
bu noktada Kent Konseyi’nde görevli olan gönüllü kolaylaştırıcılar, çalışma gruplarını
faaliyetlerini düzenlemeleri ve kent konseyi ile ilişkileri namına yardımcı oluyorlar.
Bisiklet Çalışma Grubu: Nilüfer ilçesinde yapılmış olan bisiklet yollarının eksiklikleri
konusunda raporlama yapıyor, bu yolların şartlarının iyileştirmesi ve daha güvenli kullanımı
için çalışıyor. Hâlihazırda da ilçe genelinde bisiklet kiralama sistemi konusunda belediye ile
ortak bir çalışma yürütüyor. Ayrıca Bisiklet Çalışma Grubu yine belediye ile ortak olarak
Bisiklet Akademisi projesini yürüterek talep halinde vatandaşlara bisiklet eğitimi veriyor.
Engellilere yönelik de bisiklet eğitimi verildi ve hatta şu anda bu eğitimler sonrasında 2020
Tokyo için Paralimpik Bisiklet alanında hazırlanan bir sporcu var.
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Emekli Çalışma Grubu: Emekli Çalışma Grubunun gerçekleştirmekte olduğu bir kitap ağı
projesi var. Bu proje doğrultusunda bağış yöntemiyle elde edilen kitapların Türkiye’nin her
yerine başta okullar olmak üzere ihtiyaca binaen ulaştırılması gerçekleştiriliyor. Bu projenin
ana iki amacı var. Birincil amaç evlerin bodrumlarındaki kolilerde kitapların eskimesini
engellemek ve ikincil olarak da emeklilerin sosyal boyutları olan bir uğraş içerisinde
olmasıdır. Çalışma grubu toplantılarında Nilüfer’de yaşayan emeklilerin her türlü sorunları
çözülmeye çalışılıyor ve toplantılara herkes katılabiliyor. Ayrıca Emekli Çalışma Grubu,
meclis olma yolunda ilerliyor.
Kırsal Alan Çalışma Grubu: Kırsal Alan Çalışma Grubu’nun çalışmalarının yoğunluğunu
2014’te değişen yasa ile yerel yönetim mekanizması içerisinde mahalle olarak yer almaya
başlayan köyler oluşturuyor. Çünkü bugün Nilüfer’e mahalle olarak bağlanmış olan 22 adet
köy var. Kırsal Alan Çalışma Grubu’nun amacı hem bu bölgelerin kentle olan ilişkisini
düzenlemek hem de kırsalda yaşayan insanların maddi manevi her türlü ihtiyaçlarına cevap
vermek adına kuruldu. Kırsalın kente entegrasyonundan ziyade kentin kırsaldan bir şeyler
öğrenilmesini amaçlayarak çeşitli faaliyetler düzenleniyor.
Kadın Çalışmaları Grubu: Kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına yönelik
çalışmalarda

bulunuluyor.

Çeşitli

derneklerle

ortak

faaliyetler

düzenlenip

kadın

derneklerinin hemen hemen hepsinin sesinin duyulması sağlanıyor.
Mahalle Komiteleri: Mahalle Komiteleri ilk başta kurulurken “Muhtarlık kurumu kalkıyor
mu?” tarzında bir endişe yaşandı ama zaman içinde birçok pozitif yanı görülmüş oldu. En
büyük artısı mahallelinin ortak olarak bir şey yapması, mahalleye sahip çıkılması oldu. En
büyük sorunları ise oturmasının o kadar da kolay olmayan bir sistem olmaması ve yasal
statüsünün bulunmaması. Bürokratik bir olarak da bir yük teşkil edilmiyor çünkü muhtarın
zaten mahalleli ile sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Bu açıdan da bakılacak olursa
düzenli Mahalle Komitesi toplantıları ile bu iletişimin periyodik hale geldiği söylenebilir.
LGBTİ Çalışma Grubu: Bu hareketin tabu olmaktan çıkıp aktif bir konu hale gelmesinde
Gençlik Meclisi’nin katkısı büyük oldu. Katılımcı ve her konuda yardımcı bir Gençlik Meclisi
ile belediye gibi kurumlarla nasıl iletişime geçilebileceği konusundaki ihtiyaçlar giderilmiş
oldu. Bursa bu konuda İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlere göre daha handikaplı bir yer,
bu yüzden insanlar biraz daha sindirilmiş durumda ancak Kent Konseyi sayesinde daha
aktif çalışılıyor ve farkındalığı artırmak adına görünürlük ve sosyalleşmeyi sağlayacak
faaliyetler yürütülüyor.
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Saha Çalışması Sonucu
Saha çalışması öncesi yaptığımız araştırmalar da Türkiye’de yasalar gereğince düzenli ve
yasalar uygun çalışan bir kent konseyi görmeyi hedeflemiştik. Yerel Gündem 21 ile
hayatımıza giren bu kurumlar yasalarca kurulması zorunlu hale gelse de her belediye bu
konuda çok başarılı olamamıştır. Bu süreç içinde AÇMÖF olarak biz de işleyiş açısından
örnek bir konsey seçmeye karar verdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Nilüfer Kent
Konseyi bizimle projemiz için çalışmaya karar verdi. Kent Konseyi görevlilerinden Musa
İpekten, Suna Acar ve nicelerinin yardımları ile 3 güne uygun yerel yönetimleri anlamaya
yönelik bir program belirledik. Bu süreçte olabildiğince çeşitli görüşleri duymaya ve
değişik konuları konuşmaya çalıştık. Elbette zaman kısıtlaması ve bazı kurumların uygun
olmaması nedeniyle her kurum ve kişi ile görüşmek mümkün olmadı. Fakat program
içeriğinde yer alan kurumlara bizlere vakit ayırdıkları ve sorularımızı cevapladıkları için
teşekkür ederiz.
Araştırmalarımız süresince Nilüfer’in hem Bursa içerisinde hem de Türkiye genelinde
gelişmiş bir şehir olduğunu biliyorduk. Ziyaretimizde de bu bilgi doğrulanmış oldu. Ayrıca
yerel yönetime ve hemşerilik kavramına verilen önem ile Nilüfer fark yaratıyor.
Nilüferliler’in sosyalleşmesi ve demokratik katılımına önem veren Belediye ve Kent
Konseyi buna yönelik çalışmalarını bu iki kurumun iş birliği ile gerçekleştiriyor. Fakat bu
noktada karşılaşılan sorunlar da oluyor. Belediye ve Kent Konseyi her konuda bağımsız
hareket edememesi, belirli konularda merkeze bağlı kalınması bu kurumların yetki
alanlarını ve yapabileceklerini kısıtlıyor. Bu noktada da yerel yönetimlerin yetki alanının
genişletilmesi büyük bir ihtiyaç haline geliyor.
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Saha
Çalışması
Fotoğrafları

19

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

20

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

21

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

22

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

23

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

24

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

25

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

26

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

27

T.C. Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

28

