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Yönetici Özeti 

Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı, Esenyurt Belediyesinin görev ve yetkileri 
kapsamında gerçekleştirdiği, sürecin taraflarını, temsilcilerini bir araya getirdiği bir çalışma 
olup, üniversite desteği de alarak, ilçenin ekonomik hayatına ilişkin sorunlara çözümler 
üretmek amacıyla sistematik ve planlı bir etkinliktir. 

Bilindiği üzere kalkınma kavramı, ekonomik, kültürel, bilimsel veya sosyal gelişmeyi sağlayarak, 
bireyin yaşam kalitesinin ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için izlenen akla ve 
planlamaya dayalı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma kavramı da belde 
kapasitesinin ve kaynaklarının, tespit edildiği, ortak akıl ve amaç yaratılarak, verimliliğin ve 
bilimselliğin esas alındığı, mevcut sorunların veya eksiliklerin giderilmesine yönelik katılımcı 
yöntemlerin uygulandığı gelişim süreci olarak açıklanmaktadır. 

Yerel kalkınma sürecinin başarısı, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, ekonomi/ticaret alanında 
faaliyet gösteren aktörlerin ve paydaşların ortak akıl yaratabilmesine ve birlikte 
çalışabilmesine bağlıdır. 

Bu çerçevede, beldeye yönelik kalkınma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, yerel 
yönetimlerin etkin ve güçlü bir liderliği ile mümkün bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde, belde ekonomisinin ve ticaretinin 
geliştirilmesine yönelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, belediyelerin görev ve yetkileri 
arasında sayılmıştır. Bu kapsamda, mevzuatın izin verdiği yetki çerçevesinde, belediyelerin, 
yerel kalkınma sürecine ivme kazandırması ve kalkınma vizyonunu ortaya koyması hayati 
önem taşımaktadır.  

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, ilçemizde faaliyet gösteren özel sektör 
temsilcilerini, üniversiteden akademisyenleri ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirecek 
“Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri” yapılmasına karar verilmiştir. 

Yapılan çalıştayda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

1. Esenyurt Belediye tarafından ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik daha etkin 
eylemlerin gerçekleştirilmesi 

2. İlçede inovasyon veya teknoloji alanında bir merkez kurulması 

3. Yurt dışı yatırım imkanları ve olanakları hakkında bilgilendirme, yönlendirme veya destek 
alınabilecek bir organizasyonel yapı kurulması 

4. Yazılım gibi katma değeri yüksek alanlarda, personel yetiştirmek amacıyla, yeterli düzeyde, 
sertifikalı ve sınavlı eğitimler verilmesi 

5. Sanayi işletmeleri için gelişmiş makine parkı oluşturulması 

6. İşletmelere yönelik üniversitelerden de destek alarak, üretim, pazarlama, iç kontrol, 
planlama, insan kaynakları yönetimi, finansal veya muhasebe alanlarında teknik, ayrıntılı ve 
uygulamalı eğitimler verilmesi 

7. İş hayatına yönelik bilgilendirme amaçlı konferans, seminer veya muhtelif etkinliklerin 
süreklilik kazanması 
  



 

 

1. Genel Bilgilendirme 

Kalkınma, ekonomik, kültürel, bilimsel veya sosyal gelişmeyi sağlayarak, bireyin yaşam 
kalitesinin ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için izlenen akla ve planlamaya dayalı bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma kavramı da belde kapasitesinin ve 
kaynaklarının, tespit edildiği, ortak akıl ve amaç yaratılarak, verimliliğin ve bilimselliğin esas 
alındığı, mevcut sorunların veya eksiliklerin giderilmesine yönelik katılımcı yöntemlerin 
uygulandığı gelişim süreci olarak açıklanmaktadır. 

Yerel kalkınma sürecinin başarısı, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, ekonomi/ticaret alanında 
faaliyet gösteren aktörlerin ve paydaşların ortak akıl yaratabilmesine ve birlikte 
çalışabilmesine bağlıdır. 

Beldeye yönelik kalkınma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, yerel yönetimlerin etkin 
ve güçlü bir liderliği ile mümkün bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde, belde ekonomisinin ve ticaretinin geliştirilmesine 
yönelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, belediyelerin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 
Bu kapsamda, mevzuatın izin verdiği yetki çerçevesinde, belediyelerin, yerel kalkınma sürecine 
ivme kazandırması ve kalkınma vizyonunu ortaya koyması hayati önem taşımaktadır.  

Türkiye sanayisinin yaklaşık %6, İstanbul sanayisinin ise yaklaşık %25’ini sınırlarında 
bulunduran Esenyurt’un yerel kalkınma kapsamında ortaya koyacağı politikalarda işbirliği 
yapacağı paydaşların başında doğal olarak sanayiciler gelmektedir. Aynı zamanda Türkiye 
ihracatının yaklaşık %10’unun yapıldığı Esenyurt’ta yerel kalkınmayı küresel kalkınma 
hedeflerine entegre olabilecek şekilde sağlanması hedeflenmektedir. Böylece kalkınma 
politikalarının lokal düzeyde kalıp kendi döngüsünü yaratan, kapalı ve dış dünyadan bağımsız 
bir hale dönüşmesinin önüne geçilecektir. Çağa ayak uyduran, küresel devinime katılabilen ve 
dolayısıyla sürdürülebilir ve aktif bir model oluşturulabilecektir.  

Esenyurt Belediyesi için ise yerel kalkınmanın başat aktörü sanayiciler ve iş insanları olarak 
görülmektedir. Teknoloji ve sanayinin devamlı olarak büyüdüğü, değiştiği ve güçlenen, çok 
alternatifli iletişim kanalları sayesinde kelebek etkisinin daha sık görüldüğü bir ortamda 
Esenyurt için dizayn edilen kalkınma politikalarının, ilçeye küresel bağlamda bir konum 
edindirebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla Çalıştayın temel kapsamı sanayicilerin ve iş 
insanlarının yeni kanallar oluşturulabileceği, endüstriyel gelişimle paralel büyüyeceği bir çark 
oluşturmak için Belediye ile iş birliği yapabileceği alanların tespit edilmesi, planlaması ve 
uygulaması üzerine olmuştur. 

Çalıştayın iç genelge taslağı, planlaması ve koordinatörlüğü, Esenyurt Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdür V. Sn. Taner ERASLAN ve müdürlük personeli Sn. Sermir Burkay KAYA ve Sn. 
Canan KARAKÜTÜK tarafından yerine getirilmiştir. 

Çalıştay ile birlikte Belediyenin ev sahipliği yaptığı, evvela yerel akabinde küresel anlamda 
merkezden çevreye bir sarmal olarak büyüyen çok yönlü iletişim ağı (network) 
oluşturulabilmesi amaçlanmıştır. Farklı sektörlerden firma temsilcileri birbirleri ile etkileşime 
girerek lojistikten iş gücüne, ortak problemlerden inovasyona kadar birçok konuda beyin 
fırtınası yapabilme imkânı bulması amaçlanmıştır. Çevre ile ilişkilerinden uzak, yalnızca kendi 
sektörüne odaklanmış ve dış dünyaya kapalı firmaların değişim ve gelişimleri kaçırabileceği göz 
önünde bulundurulduğunda, farklı sektörlerden firma temsilcileriyle kurulacak etkileşimin 
gerek iş dünyasında yeni bir ağ yaratacağı gerekse temsilcilerin çoğunun ilçemizde ikamet 
ettiği düşünüldüğünde yerel birliktelik ve bilincin oluşacağı öngörülmüştür.  



 

 

Yerel düzeyde ekonomik kalkınma, ortak bir kentsel bölgede ya da yörede yer alan ve ortak 
yerel kaynakları paylaşan yerel topluluklar ve yönetimlerle işletmelerin işbirliği içerisinde ve 
eşgüdümlü eylemde bulunabilmelerini, bölge içinde kendi konumlarını ve karşılıklı 
bağımlılıklarını daha iyi kavramalarını, verimli ve etkin çalışma için gerekli ortamı 
sağlanmalarını, yerelde ve daha büyük pazarlarda rekabeti ve işbirliğini tekrar gözden 
geçirmelerini gerektirmektedir. Bu süreçte, özellikle yerel kamu otoriteleri, bölgedeki 
hizmetlerin dağıtımının planlamasında ve eşgüdümünde liderlik görevi üstlenmekte, yerel 
stratejik kalkınma planları hazırlamakta ve genel kamu yararı için zorunlu altyapı yatırımlarını 
gerçekleştirmektedirler (Gül, 2004, s. 204). 

Yerel aktörlerin elindeki insan gücü kalitesi; bilgi teknoloji düzeyleri potansiyelleri; işbirliği 
arzu ve düzeyleri ile yaratabildikleri sinerji küresel başarı için önemli faktörler olarak 
nitelendirilmekte. Ülkelerin rekabetinin devam etmekte olduğu, fakat bölge, yöre ve 
kentlerin taşıdıkları farklı özellikler ve potansiyel nedeniyle esas yarışın buralara kaydığı 
düşüncesi artık yaygın kabul görmektedir. Bir kentin fiziki sınırları olmakla birlikte, 
yerleşimler artık çevreleri ile birlikte ele alınıyor ve üretilen politika ve projeler bir bütünsellik 
içinde düşünülüyor. Fiziki sınırların aşındığı günümüzde, bir bölge veya kentteki yönetimler, 
firmalar, kurum ve kuruluşlar çeşitli örgütlenme ve ağlar içinde, hem aynı kent ve yöredeki, 
hem de dünyanın herhangi bir yerindeki kuruluşlarla işbirliği, ortaklık, rekabet ilişkisine 
girebiliyorlar. Bütün bu yapılar, farklı düzeylerde hareket yeteneğine sahip olmak 
zorundalar. Bir yandan yerel koşulları özümseme ve gereklerini yerine getirme 
durumundalar.  

Öte yandan, bölge ve ulusal düzey dinamiklerini izlemek; küresel eğilimleri hesaba katmak; 
kendi ilgi alanları ve sektörlerdeki özel koşulları planlamalarında gözetmek zorundalar. 
Kentteki olumlu – olumsuz çoğu gelişmeden belediyeleri sorumlu / yetkili görme alışkanlığı 
Türkiye’de yaygın. Kentte yeni ekonomik faaliyetlerin başlatılması suretiyle istihdam 
yaratılmasına dönüştü.  Merkezi ve yerel yönetimlerden beklenen, devletin ekonomik 
yatırım ve üretim alanlarından hızla çekilmekte olduğunun bilinciyle doğrudan kamu yatırımı 
yapılması değil belirli bir bölgede veya kentte yatırımların özendirilmesi; yöredeki üretken 
güçler arasında “aracılık” yapılması; “ortak” bulunması ve sinerji yaratacak şekilde, 
işbirliğinin sağlanmasıdır. Burada belediye diğer kentli aktörler veya paydaşlarla (yani bir 
kentin ‘hissedarları’, potansiyel olarak tüm sakinleri) birlikte, yerel kalkınma alanında 
sorumluluk üstlenmekte ve bir “katalizör” (süreçleri kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, etkinleştirici) 
rolüne soyunmakta. Amaçlanan, bir “yerel kalkınma koalisyonu” oluşturmak suretiyle, tüm 
üretken güçleri harekete geçirmek ve kentin / bölgenin küresel / ulusal yarışta ön almasını 
mümkün kılmak.  

Yerel kalkınmanın temel vurgu noktaları şöyle özetlenebilir: 

1. Kalkınma insan – odaklı olmalıdır. Salt büyümeyi amaçlayan; büyümenin bireylere 
ve topluma nasıl yansıdığını ihmal eden yaklaşımlar yeterli değildir. 

2. Kalkınma, mümkün olduğu kadar eşitlikçi ve kapsayıcı olmalı; belediyeler 
kalkınmanın öncülüğünü üstlenirken; sonuçların toplumun değişik katmanlarını 
nasıl etkilediğini izlemeli ve gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay alamayan 
kesimleri gözetici, pozitif ayırımcı politikalar uygulamalıdır. 

3. Kalkınma, çok – boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel) bir süreçtir ve bu 
boyutlar arasında bir “tamamlayıcılık etkisi” yaratılması gözetilmelidir. 



 

 

Temel ilkelerini bu şekilde özetlediğimiz yerel kalkınma alanında belediyelerin misyonunun, en 
azından, dört önemli boyutu vardır. 

1. Ekonomik gelişme: Bir yörenin tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan, sermaye, 
teknoloji) akılcı bir şekilde ve belirli önceliklere göre, yöre insanının gönencini 
(refahını) arttıracak şekilde harekete geçirilmesi 

2. Sosyal paylaşım ve kapsayıcılık: Toplumda eşitlik, paylaşım, dayanışma, 
gönüllülük, toplum hizmeti, ortak gelecek, ortak sorumluluk gibi değer ve 
kavramları yerleştirmek, geliştirmek, sosyalizasyon sürecinin bir parçası yapmak. 
Bunları yaparken tüm sosyal kesimleri kapsamak. 

3. Siyasal katılım: Tüm yurttaşların, siyaset ve karara alma mekanizmaları konusunda 
ilgilenmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlayarak demokratik, katılımcı, saydam, 
hesap verebilir siyasal yapılar ve süreçler oluşturmak. Temsili demokrasiden 
katılımcı demokrasiye geçişi sağlamak. 

4. Kültürel çoğulculuk: Yöredeki, ırk, dil, din, kültürel farklılıkların insanları / grupları 
ayırıcı / uzaklaştırıcı değil; yakınlaştırıcı, birleştirici, sosyal ilişkileri ve toplumu 
zenginleştirici olmasını sağlayacak politikalar uygulamak. 

Bu misyona ve temel amaçlara dönük olarak Belediyelerin etkinlikleri şunlar olabilir: 

1. Yörenin ekonomik kalkınmasına, özellikle yeterli altyapıyı sağlayarak katkıda 
bulunmak, 

2. Yörenin yatırımlar için çekici hale gelmesine çalışmak 

3. Yöredeki yatırımcıları yeni iş alanları yaratılması yönünde desteklemek 

4. Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını hazırlamak 

5. Yöredeki sosyal sermayenin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

6. Yörenin “öğrenen bölge” olmasının koşullarını yaratmak 

7. Yörede, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi / beceri 
paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek 

8. Dünya ile iletişim kurmak; yöredeki paydaşların evrensel gelişmeleri izlemelerini 
kolaylaştırmak; yurtdışı yatay ilişkileri özendirme 

2. İzlenen Yöntem ve Süreç 

Çalıştay süreci, 12/04/2022 tarihinde yayınlanan Başkanlık Genelgesi (EK-1) ile başlamıştır. 
Genelgede Çalıştayın neden yapıldığı ve amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalara yer 
verilmiştir. Her bir konu üzerinde müdürlük görevlendirilmeleri yapılmış, görev başlıkları 
belirlenmiş ve ilgili birimlere atanmıştır. Temel ilke ve kuralların da belirlendiği Genelgede 
temel konu başlıkları İnovasyon Planlama ve Altyapı, Yurtdışı İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve İstihdam olarak 3 ana temada belirtilmiş, raportörler görevlendirilmiş ve zaman 
akışı oluşturulmuştur. 

Çalıştayın bilimsel bir zemine oturtulabilmesi ve rasyonel çıktılar alınabilmesi adına akademi 
dünyası ile işbirliği kurulma kararı alınmıştır. Çalışma gruplarını ve tartışma konularını yönetme 
konusunda tecrübeli, kalkınma konusunda çalışmaları olan akademisyenleri moderatör olarak 
görev alması üzerine gerekli araştırılmalar yapılmıştır. 



 

 

Bu anlamda Belediyemizin bilimsel paydaşı olarak hâlihazırda protokolü bulunan Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman 10 
akademisyenin Çalıştayda çalışma grupları moderatörleri olarak görev almak üzere karşılıklı 
anlaşma sağlanmıştır. Yaptığı akademik çalışmalar ve bu alandaki tecrübesiyle Prof.Dr. Ahmet 
KOYUN, Çalıştay moderatörü olarak görev almıştır.  

İlçe sınırlarında gerek küçük ve orta ölçekli olarak gerekse oldukça büyük bir hacimle faaliyet 
gösteren sektör temsilcileri, yerel kalkınma politikaları belirlenirken bir paydaş olarak 
görülmüştür. Bu manada son yıllarda Türk Lirasının değerini oldukça hızlı bir şekilde kaybediyor 
olması, ekonomik darboğaz, alım gücünün düşmesi ve yurtdışı ile olan ticarette olan aksamalar 
kalkınma politikalarının ekonomik bağlam üzerine kurulmasını önceliklendirmiştir. Kalkınma 
politikalarının yalnızca ekonomik yönden olmayacağı bilindiği gibi, genel konjonktürde 
bulunan negatif durum oldukça doğal bir şekilde yerel kalkınma stratejilerine de yansımıştır. 
Dolayısıyla sektör temsilcilerinin Çalıştayda aktif bir aktör haline gelmesi çalışmaların rasyonel 
sonucunu arttıracağı; güçlü yönlerin, fırsatların, risklerin ve tehditlerin asgari düzeyde 
sapmayla tespit edilebileceği öngörülmüştür.  

Esenyurt Belediyesi’nin örnek uygulamalarından biri olan Esenyurt Belediyesi İstihdam Ofisi 
(ESBİM) bölgedeki sektör temsilcileriyle sürekli olarak temas halinde olan, oldukça dinamik bir 
birim olarak görevini sürdürmektedir. Sektör temsilcilerinin Çalıştayın niteliği ve hedefledikleri 
hakkında bilgilendirilmesi ve davet edilmesi de ESBİM aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın çerçevesi ve kısıtları belirlendikten sonra maksimum seviyede verim alınabilecek 
çalışma şartları tartışılmış, sektör temsilcileri arasında etkileşim ve iletişimin artacağı, aynı 
zamanda bir çalışma ortamı oluşturarak çıktı üretebilecekleri sayı, oturma düzeni ve salon 
tespit edilmiştir. Akabinde maksimum katılımcı sayısı belirlenmiş ve davet edilecek 
katılımcıların seçimi için çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle Esenyurtlu Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ESİDER) ile iletişime geçilerek, Çalıştay hakkında bilgi verilmiş ve sektör temsilcilerini 
bünyesinde barındıran bu sivil toplum kuruluşu ile hangi sektörden ne kadar temsilci davet 
edileceği konusunda müzakereler gerçekleştirilmiştir. Katılımcı kriterleri belirlendikten sonra 
sektör temsilcileri ESBİM sorumlusu Murat Boduroğlu tarafından Çalıştaya davet edilmiştir. 
Her bir davetli için tekrar teyit istenmiş, kesin olarak katılım sağlayacak davetlilere ön anket ve 
bilgilendirme metni gönderilerek hem Çalıştayın altyapısı oluşturulmuş hem de davetlilerin 
çalışmaya aktif olarak katılım sağlayabilmesi, çalışma çerçevesinde kalabilmesi adına bilgi 
notları paylaşılmıştır. 

Belediyemizi temsilen ESBİM ve ESİDER’in yaptığı işbirliği neticesinde Çalıştay katılımcılarının 
genel çerçevesi belirlenmiştir. Birçok sektörden değişik işletme hacimlerinde toplamda 100’e 
yakın temsilci katılım sağlayarak birçok alanda temsilcinin katılımı gerçekleşmiştir. Böylelikle 
Çalıştay için objektif ve çoğulcu bir topluluk oluşturulmuştur.  

Çalıştayda görevli müdürlüklerin yetkilileri bir araya gelerek Çalıştay öncesi çevrimiçi ön anket 
formu oluşturmuşlardır. 3 ana tema üzerinde oluşturulmuş anket formunda çoktan seçmeli ve 
belli sorularda açık uçlu cevaplar olmak üzere iki yöntem belirlenmiştir. Bu anketin amacı 
Çalıştayda tartışılacak konuların çerçevesini belirlemek, öncelikli sorun, ihtiyaç ya da iş 
geliştirme konularını tespit etmek ve ivedilikle uygulamaya geçmektir. Çok fazla konu başlığı 
veya serbest kapsamın uygulama konusunda gerek uzmanlık gerek büyükşehir ilçe belediyesi 
yetkileri gerekse maddi durum açısından irrasyonel sonuçlar doğurabileceğinin 
öngörülmesinden kaynaklıdır.  



 

 

3. Çalıştay öncesi yapılan çalışmalar ve sonuçları 

Çalıştay öncesinde hazırlanarak katılım sağlaması kesinleşmiş davetlilere elektronik bağlantı 
ile gönderilen ön anket iki bölümden oluşmaktadır. Bu anketi Çalıştaya katılım sağlayan 100 
katılımcının 98’i cevaplamıştır. Öncelikle katılımcıların hangi sektörden katıldığı sorularak, 
anket sonucunda hangi sektörün hangi konuya nasıl baktığı, ortak sorunları bulunup 
bulunmadığı tespit etmek amaçlanmıştır. İlk bölümde Çalıştayın konusu olarak belirlenen üç 
ana başlığın alt başlıkları katılımcılara sunulmuştur. Katılımcılardan hangi konuların 
önceliklendirilmesinin gerekli olduğunu belirlemeleri istenmiştir. Sorular Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Çalıştayda görevli olarak bulunacak olan birim müdürleri 
tarafından hazırlanmış ve ağırlıklı olarak yerel yönetim ile sektörün işbirliği yapabileceği 
konular değerlendirilmiştir. 

Çalıştayda her bir masada bir akademisyen, bir Belediye yöneticisi bir de sekreter olarak 
belediye personeli olmak üzere sektör temsilcilerinin bulunduğu çalışma masaları 
oluşturulmuştur. 10 masada 10’ar sektör temsilcisine yer ayrılmıştır. Yuvarlak olarak 
tasarlanan masalar interaktif çalışmaya uygun şekilde oluşturulmuş ve her bir masa birbiriyle 
aralarında belli bir mesafe olmak üzere konumlandırılmıştır. 

Çalışma masaları ses kalabalığı olmaması adına birbirlerinden uzak düzenlenmesi 
tasarlanmıştır. Aynı zamanda katılımcıların birbirleri arasındaki etkileşimi artırabilmek 
açısından masaların dizilimi salon kapısına diyagonal olacak şekilde yapılmıştır. Böylelikle giriş-
çıkışlarda, molalarda ve benzeri durumlarda katılımcıların birbirleriyle temas kurulabilmesi 
hedeflenmiştir.  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün veritabanında bulunan anketler, bilgiler, kamuoyu 
yoklamaları ve sayısal veriler üzerinden yola çıkılarak SWOT (GZFT) analizi formları 
oluşturulmuştur. Bu formların hazırlanmasındaki amaç bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip 
olduğu fırsat ve karşı karşıya kalabileceği tehditlerin sektör temsilcileri tarafından nasıl 
algılandığının/görüldüğünün tespit edilebilmesidir. 

 
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

Esenyurt Belediyesi'nin işbirliğine ve 
iletişime açık olması 

İlçede yoğun sanayi kuruluşu bulunmasına 
karşın sanayi ve meslek odaları 

temsilciliklerinin bulunmaması veya zayıf 
kalması 

Belediye tarafından gerçekleştirilen meslek 
edindirme ve yetkinlik kazandırma 

çalışmalarının beklentileri karşılaması  
Şehir planlamalarında yapılan hatalar 

Farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren 
işletmelerin üretim merkezlerinin 

Esenyurt'ta yer alması  

İlçede kişi başına düşen aktif yeşil alan 
oranının standartlarının altında  

İşe yerleştirme kapasitesinin Esenyurt'ta 
yüksek olması  

Meslek lisesi ve üniversite ile sanayi 
işbirliğinin yetersizliği sonucunda nitelikli iş 

gücü ve ara eleman sorunu 

Lojistik merkezlerinin Esenyurtta yer alması  İnovasyon, AR-GE veya kuluçka merkezlerinin 
olmaması  

Yerel yönetimin işbirliğine açık olması ve 
vizyon sahibi olması 

Uluslararası bilinirliğinin henüz istenilen 
seviyede olmaması 



 

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 
Üniversitesi’nin desteği ile yapılan bilimsel 

araştırmalar ile Esenyurt’un tanıtılması İlçenin deprem kuşağında yer alması 

Yöreye dışarıdan yatırım yapılması ile 
üretimin dolayısıyla ürün çeşitliliğinin 

artması 
Yeşil alan yetersizliği 

İç ve dış talebe dayalı olarak sanayinin 
gelişme potansiyelinin olması Ekonomik dalgalanmaların fazla olması  

Bölgede yaşayan genç nüfus oranının 
yüksek olması Üretim maliyetlerinin yükselmesi  

Ara eleman potansiyelinin yüksek olması 
Yurtdışından mal veya hammadde sağlanırken 

bürokratik engellerle karşılaşılması ve/veya 
mali koşulların ağır olması 

Coğrafi konum olarak iki büyük anayolun 
arasında konumlanması ve limana yakın 

olması  

İş olanaklarının fazla olması sebebiyle göç 
almasının dezavantajı olarak plansız ve 

öngörülemez nüfüs artışı 

 

Çalıştayda kullanılmak üzere çalışma kâğıtları oluşturularak üç ana başlık üzerine notlar 
tutulması, grup sunumu yaparken yazılı bir metine bağlı kalınması açısından çalışma kâğıtları 
yine Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak her bir katılımcıya dağıtılmıştır. 
Yerel yönetimlerle ilişkilerde siyasi algının yüksek olması göz önünde bulundurulmuş, 
Çalıştayın siyasi söylemlerle manipüle edilmesinin veya bu tür bir alana sebebiyet vererek 
siyasi tartışmaların gölgesinde kalmasının önüne geçmek ve izlence ile hedeflere bağlı kalmak 
amacıyla her bir katılımcının çalışma kâğıtlarını kullanması ricasında bulunulmuştur. 
Hedeflenen durum sağlanmış, Çalıştay tamamen çalışma kâğıtlarına alınan notlar üzerinden 
ilerlemiş ve nitelikli çıktılar elde edilmiştir. 

Mutabık olunan fikirlerin not alınması, çalışma masalarının görüşlerinin konsolide edilmesinin 
kolaylaştırılması açısından her bir masaya yazı tahtası koyulmuş ve masa sekreteri atanmıştır. 
Yazı tahtalarında anahtar kelimeler, ana başlıklar ve fikirler not alınarak tartışma bağlamında 
kalınması sağlanmıştır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; çalışmada alınabilecek kişisel bilgi, ses ve 
görüntü kaydının alınması ve saklanması hususları katılımcıların onayına sunulmuştur. 
Çalıştayın kapsamı ve alınabilecek kişisel bilgileri içeren açık rıza metni oluşturulmuş ve 
katılımcılara sunulmuştur. Katılımcıların talep etmeleri halinde açık rıza beyanını geri 
çekebileceği belirtilmiştir. 

4. Çalıştay süreci 

Yapılan çalışmalar sonucunda 14 Haziran 2022 tarihinde Esenyurt İçin Yerel Kalkınma 
Stratejileri Çalıştayı’nın ilk oturumu Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde 
başlamıştır. Sunucu tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Çalıştay moderatörü 
Prof.Dr. Ahmet KOYUN, Çalıştay hakkında bilgilendirme ve yöntem hakkında bilgilendirme 
konuşması yapmıştır. Akabinde Esenyurt Belediye Başkanı Sn. Kemal Deniz BOZKURT, Esenyurt 
Belediyesi’nin yerel kalkınmaya yönelik çalışmaları ve uygulamalarından bahsetmiştir. İlçe 
tarihinde ilk kez yerel kalkınmaya yönelik politikaların ve uygulamaların konuşulduğu bu 
Çalıştay, aynı zamanda ilçedeki sektör temsilcileriyle Belediyenin bir araya gelerek ürettiği fikir 



 

 

ve çözümler ile problem tespitlerini yazılı ve kayıtlı hale getirdiği ilk çalışma olarak tarihe 
geçmiştir. 

Açılış ve bilgilendirme konuşmalarından sonra grup çalışmalarına başlanmıştır. İnteraktif ve 
oldukça yoğun geçen çalışmalarda istisnasız her katılımcının çalışma kâğıtlarına not almış, 
SWOT analizine katılım sağlamıştır. Çalıştay süre planlamasına sadık kalmak amacıyla 
çalışmalara mola verilmesi planlanan süre için katılımcılar bilgilendirilmiş fakat her bir çalışma 
masasından çoğunluk kararıyla çalışmalara devam etmek istediği bildirilmiştir. Çalıştay 
yetkilileri ve görevlileri tarafından yapılan gözlemler, katılımcılardan beklenen çalışmanın 
benimsenme düzeyinin beklentilerin üzerinde olduğu yönünde olmuştur. 

Grup çalışmaları blok olarak tek seferde gerçekleştirilmiştir. Tahmini bitiş süresini de aşan 
çalışma masaları Çalıştay moderatörü tarafından kısıtlı ek süre verilerek uyarılmış ve 
çalışmaların konsolide hale getirilmesi istenmiştir. Her bir çalışma masasının çalışmalarını 
tamamlandığı bildirildiğinde, çalışma masalarının ortak görüş ve kararlarını belirtmesi için, 
masadaki katılımcılar tarafından belirlenen grup sözcüsüne sıralı ve kısıtlı süreli olarak söz 
verilmiştir.  

Her bir çalışma masasının sonuçları hem kâğıt ortamında hem de elektronik ortamda 
raportörler tarafından kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda raporlaştırmak üzere sözlü 
ifadelerin kayıt altına alınması alınan ses kayıtları elektronik olarak toplanmıştır. 

 

4.1. Çalıştayın birinci günü yapılan çalışmalar ve sonuçları 

Çalışmanın ilk günü Çalıştay kapsamında katılımcılar tarafından belirlenmiş ve 
önceliklendirilmiş 3 ana başlık üzerine çalışma masaları “çıkarım” ve “çözümleme” analizleri 
yapmıştır. Masaların konularla ilgili çıktıları ana başlıklar altında tek bir planda toplanmış ve 
konsolide edilmiştir. Çıktıların raporlaması herhangi bir yoruma açık olmaksızın, tamamen 
katılımcı beyanları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar tarafından çalışma kâğıtları 
üzerinde yapılan çalışmalar üzerinde yalnızca anlatım bozukluğu ve imla düzenlemeleri 
yapılmıştır. 

Genel çerçevede İnovasyon, Planlama ve Altyapı konusu üzerinde farklı çalışma gruplarından 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Gösterge olarak ise inovatif faaliyetlerden ve gelişmelerden 
haberdar edilmesi, bağımsız girişimcilerin ve start-upların desteklenmesi ve şirketler arası 
network kurulabilmesi amacıyla Belediye bünyesinde bir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi 
kurulması talep edilmiştir. Yerel kalkınma hedefleri bağlamında Belediye merkezli bir stratejik 
hedefler oluşturmak, her işletme için benzer inovatif büyüme endeksi yakalamak gayesi için 
oldukça önemli olacağı kanısına varılmıştır. 

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam konusu üzerine oldukça fazla fikir üretilmiş olup, 
neredeyse her bir işletme için farklı problem kaynakları tespit edilmiştir. Bu alanda genellikle 
eğitim müfredatı, kişisel hedef ve beklentiler ile nitelikli veya uzman personellerin tutum-
davranışları üzerinden problemler yaşandığı belirtilmiştir. Ulusal ve küresel ekonomik 
dalgalanmaların personel hakkedişlerindeki olumsuz etkisi göz ardı edilmese de arz-talep 
arasındaki dengenin dalgalanma yoğunluğu azalana kadar açık olacağı öngörülmüştür. Bu 
durumun da personel-şirket ilişkisinin negatife dönmesinde oldukça büyük bir etken olduğu 
belirtildi. Sektör ile personel etkileşiminin güçlendirilmesi, her iki taraf için de maksimum fayda 
ve mutluluk sağlanması adına yerel yönetimler bazında bölgedeki istihdam potansiyeli olan 



 

 

vatandaşlara temel çalışma eğitimleri ve oryantasyon verilerek sektör-personel bağının 
kurulması katılımcılar tarafından talep edilmiştir. 

Yurtdışı İlişkileri bağlamında sektör temsilcilerinde genel olarak “yabancı yatırımcı” algısı 
oluşmuştur. Yatırım yapabilecek veya ihracat yapılabilecek şirketler olarak görülen yurtdışı 
ilişkileri, bazı katılımcıların yurtdışındaki büyük firmaların bilgi donörü veya etkileşim ağı 
olabileceğini belirtmesi, diğer katılımcılar için kabul edilen ufuk açıcı bir etki yaratmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÇIKARIMLAR 

 Geleneksel yaklaşımların 
benimsenmesi/Değişime direnç 

 İnovatif/teknolojik altyapı 
eksikliği 

 İhtiyaç ve risk analizlerinin 
yapılmadan yeniliğe karşı gelme 

 Üretim firmaları için inovatif 
uygulamalar kendi içinde 
mümkün görünmüyor 

 İnovasyon eğitimleri için 
çevrimiçi veya fiziksel bir 
platform bulunmaması 

 İnovatif gelişmelere dair 
veritabanı veya bilgi yayıcı 
kaynağa erişim yok 

 Zayıf kurumsal yapı ve 
ekonomik sorunlar inovasyonel 
uygulamalara engel 

 İnovatif fikirler geliştirebilecek 
ve uygulamaya koyabilecek 
nitelikli personel çok az 

ÇÖZÜMLER 

 İnovasyon merkezi benzeri yapı ile 
işletmelerin devamlı irtibatta olacağı 
bir merkez oluşturularak 
işletmelerden bağımsız fakat 
işletmelere yol gösteren, kaynak açan, 
network oluşturan bir yapı kurulması 

 İnovasyonel gelişim alanında çalışamar 
yürüten üniversiteler ile işbirlikleri 
yapılarak bu alanda bilimsel destek 
alınması 

 Şirketlerde AR-GE ekipleri 
oluşturulması, varsa performanslarının 
ölçülmesi, eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması 

 Genç personeller için fikir atölyeleri 
oluşturmak, kişisel gelişimleri ve 
kariyer becerileri için eğitim 
programları sağlamak 

 İşletmelerde kurumsallaşma 
problemlerini ortadan kaldırmak adına 
kurumsal ve endüstriyel gelişim 
uzmanları ile birlikte çalışmak 

 Yıllık bütçelerde AR-GE veya 
inovatif/teknolojik gelişim çalışmaları 
için bütçede pay oluşturmak veya var 
olan payı artırmak, bu alanda 
kurumsal hedefler oluşturmak 

 Bölgesel paydaşlar ile ortak bir 
zeminde hareket edebilmek için 
platform oluşturmak, özellikle özel 
sektör-kamu kurumları işbirliğini aktif 
olacak bir şekilde hayata geçirmek 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKARIMLAR 

 Unvanlı personel çoğunluğu mutsuz 
hissediyor ve ikna edilmesi çok güç 

 Uzaktan çalışma sistemi kuruma 
aidiyeti düşürüyor 

 Uzaktan çalışma sistemi kuruma 
tasarruf sağlıyor, çalışandan daha 
çok performans alınabiliyor 

 Hizmet içi eğitimler eksik kalıyor, 
verilen eğitimler verimsiz oluyor 

 İşverenler ile personellerin 
etkileşimi oldukça düşük 

 Teknik personellerin branşta 
uzmanlaşabilmesi için eğitim 
programları ve kurslar yetersiz 

 Unvanlı teknik personeller 
uygulama hususunda 
tecrübesiz/bilgisiz 

 Personeller hangi firmayı neden 
seçtiği ve hangi firmadan neden 
vazgeçtiği bilinmiyor ve 
araştırılmıyor 

 Öğrenim süreçlerindeki müfredat 
problemi, uygulamadan uzak teorik 
eğitim ve eğitim kurumlarının 
sektörden kopuk oluşu; iş 
dünyasına personel ve dolayısıyla 
kurumsal problemler olarak 
yansıyor 

ÇÖZÜMLER 

 Yeni nesil çalışma yöntemlerinde 
performans/mutluluk endeksinin 
ölçülmesi ve test edilmesi 

 Personel eğitim ve destek çalışmalarında 
nitelikli eğitimler organize edilmesi, 
sonuçların test edilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması 

 Kurum içi etkileşimin artırılabilmesi adına 
yeni düzenlemeler gerçekleştirilmesi, 
organizasyon ve etkinlik takvimi 
oluşturulması, personel ve işverenlerden 
konuyla ilgili geri-dönüş almak 

 Unvanlı personellere uygulama ve iş 
pratiği eğitimleri verilmesi ve 
devamlılığının sağlanması 

 Eğitim müfredatına yönelik işveren 
dernekleri, vakıfları veya meslek odaları ile 
birlikte çalışmalar yürütüp, ilgili merkeze 
öneri çalışmaları yapılması 

 Lise öğrenimini tamamlamış öğrencilere 
beceri testi veya ilgi alanı saptama 
çalışmaları yaparak doğru alanda 
uzmanlaşmasını sağlamak adına bir 
merkez oluşturulması 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKARIMLAR 

 Bireylerin mesleki tercih 
dönemlerinde beceri/ilgisine 
yönelik tercihler yapabilmesi için 
çalışmar yapılmıyor 

 Sektörel kurum ve çalışan 
veritabanı bulunmuyor 

 İşveren-işçi ilişkilerinde hukuki 
bağlamda işveren dezavantajlı 
durumda  

 Personeller için ücret, hakediş, yan 
hak, sosyal hak vb. konularda teşvik 
ve destek programlarından devamlı 
haberdar  olunabilecek bir 
program/platform bulunmuyor 

 Oryantasyon ve psikolojik destek 
için kurum dışı profesyonel 
programlara erişimin zor olması 
veya süreklilik arz etmemesi 

 Kurum dışı aracı istihdam ofislerine 
erişimin kısıtlı olması 

 Nitelikli personel eksikliğinden 
kaynaklı üretim, süreç ve kalitede 
yaşanan kayıplar 

 Meslek liseleriyle sektörün entegre 
olmaması 

 Sosyo-ekonomik adaletsizliğin 
işletmelere olumsuz yansıması 

 Ulusal ve küresel ekonomik 
dalgalanmanın çalışanlar için 
güvensizlik ortamı oluşturması ve 
bunun kuruma yansıması 

 Üniversiteler-yerel yönetimler-
sektör üçgeninin kurulamamamış 
olması 

ÇÖZÜMLER 

 İşletmeleri ve personeli ilgilendiren 
konularda hibe, destek ve teşvik 
programları ile mevzuat düzenlemeleri 
hususunda devamlı haberdar kılınabilecek 
bir platform oluşturulması 

 Bölgesel kurum ve personel bilgi 
veritabanı oluşturulması 

 İşletmelerdeki personel açığını bölgedeki 
işsiz nüfusla kapatmak üzere belediye-
sektör işbirliğinin yapılması 

 Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 
(ESBİM) ile entegre olunarak uygun işe 
uygun personel istihdamı için çalışmalar 
yürütülmesi 

 Personel eğitim ve oryantasyonu için 
belediye-sektör işbirliği içerisinde 
çalışılması 

 Ekonomik dalgalanmaların gerek sektöre 
gerek personele getirdiği olumsuzluklar 
için uygun stratejiler belirleyebilmek adına 
farklı sektörlerden işçi ile işverenlerin bir 
araya geldiği strateji çalıştaylarının 
düzenlenmesi 

 Bölgedeki meslek liseleri ile stratejik plan 
oluşturulması ve mezunların sektöre 
atılmaya hazır hale gelebilmesi için 
çalışmalar gerçekleştirilmesi, hedefler 
koyulması 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKARIMLAR 

 Yurtdışının yalnızca ticarethane 
olarak görülüyor olması 

 Yurtdışı konusunda firmalara 
verilebilecek danışmanlık 
kurumunun olmaması 

 Yurtdışı ilişkilerini destekleyici 
kurumun eksikliği 

 Yurtdışındaki başarılı şirketlerin ve 
uygulamalardan bihaber olunması 

 Garantör kurum ihtiyacı  

 

ÇÖZÜMLER 

 Yurtdışı ile ilişki sağlanabilmesi veya 
ilişkilerin güçlendirilebilmesi adına 
Esenyurt merkezli bir ofis oluşturulması 

 Yurtdışı ile ticari ve sosyal ilişkilerin 
geliştirilebilmesi amacıyla danışmanlık 
kurumu oluşturulması 

 Dünyadaki sektörel gelişmelerden 
haberdar olunması için haber, makale, iyi 
uygulama örnekleri vb. kaynakların 
Türkçe'ye çevrilerek işletmeler için bir 
veritabanında paylaşılması 

 Yabancı şirketlerle ticari ilişkilerde 
garantör kurumun olması 

 İhracat teşviklerinden haberdar 
olunabilmesi için online platform ve 
bilgilendirme sistemi kurulması 



 

 

 4.2. Çalıştayın ikinci günü yapılan çalışmalar ve sonuçları 

Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar ilk gün yapılan çalışmalar ve uzmanların kalkınma üzerine 
yaptıkları sunum ile bilgilendirilmiş; Çalıştayın yöntemi, kapsamı, niteliği ve işleyişi hakkında 
görüşleri alınmış ve masa çalışmalarından çıkan sonuçlar genel ankete sunularak çıktıların 
katılımcılar tarafından tasdiklenmesi sağlanmıştır.  

Açılış seremonisinden sonra Çalıştay moderatörü Prof.Dr. Ahmet KOYUN “Şirketler İçin Enerji 
Yönetimi ve Enerji Sorununa Çözüm Olabilecek Alternatif Çözümler” sunumunu 
gerçekleştirmiştir. Ekonomik kriz ortamında şirketlerin maliyet hesaplamalarında oldukça 
büyük bir gider olan enerji harcamaları için alternatif yol haritaları gösterilmiştir.  

Akabinde Doç.Dr. Ali KABLAN “Enflasyonist Ortamda İşletmeler İçin Kriz Yönetimi” sunumunu 
gerçekleştirmiştir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyon ortamında, bölgedeki tüm 
işletmeler için neden-sonuç ilişkisinin örnekler ve vakalar üzerinden gösterildiği sunumda, 
şirketlerin ekonomi politikalarını belirlerken faydalanabileceği bilgi kaynağı olarak sektör 
temsilcilerine sunulmuştur. 

Çalıştayın son konuşması Esenyurt Belediye Başkanı Sn. Kemal Deniz BOZKURT tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bozkurt, gerçekleştirdiği “Esenyurt Belediyesi’nin Yerel Kalkınma Sürecine 
Yönelik Uygulamaları” sunumunda yerel kalkınmada başarılı olmuş örneklerle ülkemizdeki 
mevcut durumu karşılaştırmıştır. Cumhuriyet döneminde kalkınmanın en başarılı örneklerini 
gösteren ülkemizde başarılı bir geçmişin, büyük bir potansiyelin olduğundan söz eden Bozkurt, 
mevcut durumun üzücü olmasına karşın Esenyurt’un geleceğe umutla baktığını belirtmiştir. Bu 
bağlamda Esenyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında insan odaklı 
politikaları ve faaliyetlerinden söz etmiş, aynı zamanda kısa, orta ve uzun vadede planlanmakta 
olan projeleri sunmuştur. 

4.3. Elektronik anket uygulaması ve sonuçları 

Çalıştayın ikinci gününün sonunda katılımcılara elektronik simultane anket uygulanmıştır. Bu 
anketin içeriği ilk günün çalışma masalarından çıkan sonuçlar üzerine konsolide ederek 
oluşturulmuştur. Aynı zamanda SWOT analizlerinde belirtilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsatlar 
ve tehditler de elektronik anket içeriği oluşturulurken göz önünde bulundurulmuştur. Bu anket 
ile Çalıştayın genel çıktısını belirlemek, çerçevesini çizmek ve öncelikli konuları belirleyerek yol 
haritası oluşturulması amaçlanmıştır.  

Elektronik ankette sorulan 16 soruya katılımcılar tarafından verilen yanıtlar veritabanına 
işlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu tarafından sorular hakkında verdikleri cevaplar, çok 
seçilen yanıtların toplam katılımcıya oranı gösterilerek tablolaştırılmıştır: 

 

 Çoğunluk Görüşü Katılımcılara 
Oranı 

1 Çalıştayda uygulanan yöntem ve süreç, amaca beklentilere uygundu 59,79% 

2 Çalıştay anketi, mevcut durum sonunlarını ortaya koydu ve 
katılımcılara ön analiz imkanı sundu 82,00% 

3 Çalıştayın masa bileşenleri (akademisyen, iş insanı ve belediye 
yöneticisi) doğru belirlenmişti 77,78% 
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Sanayiciler ve iş insanları eğitim olanaklarının geliştirilmesine maddi 
destek sağlayarak Esenyurt Belediyesince istihdamı artırmaya veya 
personel yetkinliğini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalara destek 
verebilir/işbirliği sağlayabilir 

22,55% 

5 
Danışma ve İnovasyon Merkezi kurularak tarafların ortak paydada bir 
araya gelmesi, belediye-sanayi-üniversite işbirliğini daha aktif hale 
gelmesi için öncelikli yapılması gereken eylemdir. 

38,83% 

6 
Esenyurt Belediyesi tarafından özel sektöre yönelik eğitim akademisi 
oluşturulması durumunda eğitici temini de dâhil olmak üzere 
işbirliğinde ve destekte bulunabiliriz 

43,27% 

7 Ekseriyetle şirketlerde yazılı bir program dâhilinde enerji verimliği 
çalışmaları yapılmıyor 51,52% 

8 Ekseriyetle şirketler yenilenebilir ve/veya alternatif enerji 
kaynaklarından yararlanmıyor 77,42% 

9 
İnovasyona ve yenilikçi fikirlere dayalı yönetim anlayışının uygulanması 
veya geliştirilmesi için üniversitenin, belediyenin ve sanayinin 
desteklediği bir inovasyon merkezi kurulmalı 

53,00% 

10 
Personel yetkinliğinin artırılması ve nitelikli istihdam yaratılması için, 
belediye tarafından ulusal veya uluslararası geçerliliği olan mesleki 
yetkinlik sertifikalı kurslar/eğitimler düzenlenmeli 

49,49% 

11 
Şirketlerin sosyal sorumluluk bütçesini belediyenin istihdam ve 
meslek edindirme alanlarına yönelterek belediye ile bu konuda 
işbirliği yapılmalı 

47,78% 

12 
Belediye-sanayi-üniversite temsilcilerinin yönetiminde Yurtdışı 
İlişkilerini Güçlendirme Merkezi kurularak yurtdışı ilişkilerinin 
kurulmalı ve güçlendirilmeli 

59,18% 

13 
Kamusal desteklerden daha etkin yararlanılması için belediye 
tarafından eğitim, seminer ve konferans gibi düzenli ve sürekli 
bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmeli 

45,00% 

14 
Yerel kalkınma çalışmalarının ortak akıl çalışmaları temelinde tek 
merkezde toplanması, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 
yürütülebilecek yerel kalkınmada öncelikli strateji olmalıdır 

44,33% 

15 
Meslek lisesi temsilcileri ve meslek edindirme eğitmenleri ile bir araya 
gelerek mesleki eğitimin nitelikli ve ihtiyaca göre planlanan bir süreç 
olması için yöntem belirlemede paydaş olabiliriz 

88,42% 

16 Yerel kalkınma çalışmalarında özel sektör temsilcisi olarak şirketimizce 
kurumsal olarak rol ve sorumluluk alabiliriz 84,38% 

 



 

 

5. Çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi 

Çalıştay; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığı 
altında yer alan 14. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde yer alan “…meslek ve beceri 
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmüne 
istinaden düzenlenmiştir. 

Aynı kanunun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde yer alan “Belde sakinlerinin mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” 
maddesi uyarınca Çalıştay belediye yetkinleri açısından hukuki bir zemine oturtulmuştur.  

Büyükşehir ilçe belediyesi statüsünde bulunan Esenyurt Belediyesi’nin bağlı olduğu hukuki 
normlar çerçevesinde görevleri, yetkileri ve sorumlulukları Çalıştayın düzenlenmesi ve 
Çalıştay’dan çıkan sonuçların yürürlüğe koyulabilmesi açısından uygundur. Bu bağlamda 
Esenyurt Belediyesi, Çalıştay’a katılan temsilcilerin ekseriyetinin de talep ettiği üzere; 
inovasyon, istihdam ve eğitim ile yurtdışı ilişkileri konularında çalışmalar yürütmek üzere 
merkez kurabilir, yönetebilir ve işletebilir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. 
maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğine göre bu merkezce sunulacak 
hizmetlerden gelir elde ederek mali açıdan büyüme ve sürdürülebilir kılma imkânı da 
mevcuttur.  

Esenyurt Belediyesi bu konudaki imkân dâhilinde bulunan tüm görev, yetki ve sorumluluklarını 
kullanarak ilçenin yerel kalkınma çalışmalarını sağlayabilmek amacıyla düzenlediği bu Çalıştay 
ile yerel kalkınma paydaşlarının istek, öneri ve tavsiyelerini verileştirmiş ve bu amaca uygun 
olarak ilk adımı atmıştır. Birçok sektörden temsilciye açık olduğu için çoğulcu, her bir sonucun 
anlık olarak tüm katılımcılar tarafından analiz edilebildiği için demokratik olarak 
nitelendirilebilecek Çalıştay, yerel kalkınma hedef ve uygulamalarında örnek bir yöntem olarak 
tarihteki yerini almıştır. 

6. Sonuç ve değerlendirme 

6.1. Çalıştayın gelişime açık alanları, izleme yöntemi ve riskleri 

Gelişime açık alanlar 

1. Katılımcıların sayısının artırılarak daha çok temsilcinin katılımının sağlanması 
2. Kapsamın genişletilerek daha çok konunun tartışmaya açılması 
3. Yurtdışı uygulamalarının gösterilmesi, gelişmiş endüstri teknolojileri ve temsilcileri ile 

doğrudan irtibat sağlanması 
4. Çalıştayın çevrimiçi gösterime aktarılarak katılım sağlayamayan veya ilçe dışında olan 

sanayi temsilcilerine anlık olarak açık hale getirilmesi 
5. Çalıştay çağrısının ve raporunun yabancı dillere dönüştürülerek ihracat ve ithalat 

kapsamındaki temsilcilerin katılımının sağlanması veya uygulamalardan ve 
sonuçlardan haberdar edilmesi 

6. Belediyenin yerel kalkınmaya yönelik uygulamalarında teknoloji faktöründen daha çok 
faydalanması 

7. Çalıştayın rutin olarak düzenlenmesi ve yıl içerisinde sektör temsilcilerinin aktif olarak 
sürece katılarak Çalıştay zeminlerini oluşturması 

Riskleri 

1. Siyasi konjonktürün, hükümet politikalarının veya dalgalı ekonomi piyasalarının 
kapsamda baskın hale gelerek uzun vadeli planların yapılabilmesinin önüne geçmesi 



 

 

2. İşverenlerin teknolojik yatırımları benimsese dahi yatırım yapacak maddi imkânı veya 
güvencesi olmaması 

3. İşverenlerin kâr amaçlı düşünerek işçi haklarını ikinci plana atması, dolayısıyla yerel 
halkın çoğunluğunu oluşturan işçilerin yerel kalkınma kapsamında kazanım elde 
edememesi veya sorunlarının öncelikli konular arasına alınmaması 

4. İşverenlerin yerel kalkınma amaçlarını unutarak çalışmaları bireysel ya da şirket bazlı 
kâr planı olarak algılaması ya da bu anlamda kısa vadeli beklentiler içerisinde girmesi 

5. Çalıştay sonuçlarından çıkan konuların uygulanabilir ve sürdürülebilir olabilmesi ve 
dolayısıyla peyderper harekete geçilmesi amacıyla kısıtlanan Çalıştay başlıklarının, 
değişen politikalar ve gündem dolayısıyla hedeflere ulaşamadan öncelikli konular 
arasından çıkması süreç içerisindeyken ve sektörün yeni problemleri öncelikli olarak 
görülmesi ihtimali 

İzleme Yöntemi 

1. Oluşturulan eylem-birim matrisi referans alınarak sektör temsilcileri uygulamaları 
muhatabı belli olacak şekilde takip edebileceklerdir 

2. Oluşturulacak merkez aracılığı ile rutin olarak yayınlanacak bültenler, elektronik 
postalar ve web tabanlı arayüzler ile sektör temsilcileri gelişmelerden haberdar 
olacaktır 

3. Belediyenin kendi içerisinde oluşturacağı proje izleme-değerlendirme formatı 
kapsamında hiyerarşik olarak rutin kontroller, bilgilendirmeler ve değerlendirmeler 
gerçekleştirilerek yüzdesel olarak ilerleme durumu izlenecektir. 

  



 

 

6.2. Çalıştay çıktıları ve sonuçları 

 

Eylem / Birim 
Strateji 

Geliştirme 
Müdürlüğü 

Yerel 
Hizmetler 

Müdürlüğü 
(ESBİM) 

Başkanlık 
Makamı  

(Özel Kalem 
Müdürlüğü) 

Kültür 
İşleri 

Müdürlüğü 

İstihdam ve personel eğitimi 
çalışmaları planının 
oluşturulması, sanayi destekleri 
ve iş birliklerinin sağlanması ve 
sürekli hale getirilmesi 

        

İnovasyon Merkezi kurulması ve 
yönetilmesi 

        

Eğitim Akademisi kurulması ve 
yönetilmesi 

        

Yeni fikirler, sorunların 
çözümüne yönelik uygulamalar 
ve/veya kâr artırıcı, maliyet 
kısıtlayıcı ya da yalınlaştırmaya 
yönelik yöntemler üzerine 
projeler üretilmesi 

        

Mesleki yetkinlik sertifikalı 
meslek edindirme kursları 
açılması, yürütülmesi veya 
geliştirilmesi 

        

Şirketlerin sosyal sorumluluk 
bütçelerini belediyenin istihdam 
merkezlerine kanalize 
edilmesinin sağlanması, 
raporlanması ve bu merkezlerin 
ihtiyaca binaen geliştirilmesi 

        

Yurtdışı İlişkilerini Güçlendirme 
Merkezi kurulması ve 
yönetilmesi 

        

Kamusal destekler, hibeler ve 
kolaylıklardan haberdar 
edilebilmesi için seminerler ve 
konferanslar düzenlenmesi veya 
eğitim verilmesi 

        

Özel sektörün yerel kalkınmada 
aktif paydaş haline gelebilmesi 
için görüşmeler yapılması, bu 
hedefin sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmesi ve 
irtibatın 
güçlendirilmesi/sürdürülmesi 

        



 

 

 

6.3. Değerlendirme 

Esenyurt ilçesi kurulduğundan tarihten itibaren büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği 
yapmıştır. Sınırlarında bulunan işletmelerle Türkiye sanayisinin yaklaşık %6, İstanbul 
sanayisinin ise yaklaşık %24’ü gibi sayılarla bu alanda büyük bir paya sahiptir. Fakat bu durumu 
ilçe için avantajlı bir durum haline getirme çalışmaları bugüne değin hiç yapılmamıştır.  

31 Mart 2019 yerel seçimleri ile göreve başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
BOZKURT’un talimatıyla yerel kalkınma çalışmalarının ilk adımlarının atılması için çalışmalara 
başlanmıştır. İlçede bulunan sanayilerin hacimlerinin büyüklüğü ve bu işletmelerde çalışan 
işçilerin çoğunluğunun Esenyurt’ta ikamet ediyor olması göz önünde bulundurulduğunda, 
yerel kalkınmada en büyük paydaşın sanayi sektörü olduğu aşikârdı.  

Bir çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için öncelikle amaç ve kapsamın, çerçevesinin, kısıtlarının 
belirlenmesinin, güçlü ve zayıf yönleri ile risk ve tehditlerinin analiz edilmesinin gerekliliği 
tartışılmazdır. Dolayısıyla yerel kalınma için Esenyurt tarihindeki ilk uygulama olan Esenyurt 
İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmiş ve kurgulanmıştır. Esenyurt’taki birçok sektörden onlarca temsilci katılımcı 
olarak Çalıştaya katkıda bulunmuşlardır. Aynı zamanda Çalıştay kapsamının konu bazında 
çerçevesinin belli olması, bu konuların ön anket ile katılımcılar tarafından belirlenmesi; 
Çalıştaydan çıkan sonuçların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği anlamında önem teşkil 
etmektedir. 

Yerel kalkınma çalışmalarının ilki olarak düzenlenen Çalıştay kapsamında sektör temsilcilerinin 
oylarıyla 3 ana başlık belirlenmiştir; 1) İnovasyon, Planlama Ve Alt Yapı 2) İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve İstihdam 3) Yurt Dışı İlişkileri. Bu başlıklar üzerine interaktif bir ortamda, 
akademisyenler ve belediye yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda oldukça nitelikli 
ve uygulanabilir çalışmalar ortaya çıkmıştır. Her bir temsilcinin çalışma sürecinin içinde aktif 
olarak bulunması bu sürecin olumlu bir çıktı vermesinde etkisi büyük olarak görülmektedir. 

Sektör temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda ve doldurulan anketlerde, belediye-
üniversite-özel sektör işbirliği üzerine oldukça fazla talep ve istem gelmiştir. Bilimsel tabanlı 
çalışmalar ile yerel kalkınmaya giden yolda daha rasyonel amaçlar ve hedefler oluşturulacağı 
öngörülmüştür. Bilimsel çalışmalara önem ve değer veren, her alanda faydalanmaya çalışan 
ve üniversitelerle projeler yürüten bir belediye olan Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bu alanda 
özel sektör temsilcileri ile aynı fikirde olduğu gibi Çalıştay kapsamını belirlerken ve Çalıştayı 
uygularken de üniversite ile işbirliği yapmıştır. Çalıştaydan çıkan sonuçlar sonrasında 
uygulamaya koyulacak politikalarda da üniversiteleri ve akademisyenleri paydaş olarak 
görmekte ve benimsemektedir. 

İnovasyonel uygulamaların geliştirilmesi, firmalara entegre edilmesi ve pratiğe koyulması 
açısından sektör temsilcileri Belediyenin yürütücü koordinasyonunu sağladığı bir İnovasyon 
Merkezi kurulması önerilmiştir. Öneri Esenyurt Belediyesi tarafından da gerek hukuken 
gerekse proje olarak uygun bulunmuştur. Bu merkez üniversite ve Esenyurt’taki özel sektörle 
daimi bir işbirliği içerisinde bulunarak sürdürülebilir inovatif faaliyetlerin geliştirilmesini ve 
uygulanmasını sağlamayı amaçlayacaktır. 

İstihdam ve mesleki eğitim anlamında ülkemizde en başarılı belediyelerden biri olmanın 
kıvancı içerisindeyken, her geçen gün bu uygulamaları geliştirme yollarını aramaktayız. 
Çalıştayda da övgüyle bahsedilen bu uygulamalar için geliştirme ve maddi/ayni destek sağlama 



 

 

açısından sektör temsilcileri uygun görüş belirtmişlerdir. İşsizliğe kalıcı çözümler üretmek, 
meslek ve uzmanlık edindirmek ve ara eleman açığını kapatmak için sanayi ile Belediyemiz 
işbirliği yoluna gidecektir. 

Türk Lirasının son yıllarda döviz karşısında hızla değer kaybetmesi özellikle ithalatçı firmalar 
için oldukça olumsuz sonuçlar doğurmuştur. İhracatçı firmalar için ise oluşan fırsatların nasıl 
değerlendirilebileceği, yatırımların hangi alanlara yönlendirileceği ve orta-uzun vade 
planlamaları soru işaretlerine sebep olmuştur. Aynı zamanda uzun zamandır ülke içerisine 
hizmet ve/veya mal veren fakat yurtdışı pazarına açılmak isteyen firmalar ile yabancı ülkeler 
ile iş yapmak isteyen yeni girişim ve start-uplar da yurtdışı ilişkilerinin kurulması ve 
güçlendirilmesi için etkin, güvenilir ve network ağı oluşturabilecek bir aracı koordinatöre 
ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda temsilciler, Esenyurt Belediyesi’nin bir Yurtdışı İlişkilerini 
Güçlendirme Merkezi kurmasını ve koordine etmesini talep etmişlerdir.  

2019’dan beri hedeflerini yükseğe koyan, geleceğe geniş bir pencereden bakmak isteyen bir 
vizyon yakalayan Esenyurt Belediyesi, yurtdışı ilişkilerinde de önemli adımlar kat etmiştir. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde Belediyenin bir Yurtdışı İlişkilerini Güçlendirme Merkezi  

kurması, yönetim tarafından uygun görülmüştür. Böylelikle firmaların yurtdışı ilişkilerini 
kurması veya güçlendirmesi, yeni yatırım alanlarının açılması öncelikli hedeflerden biri haline 
gelmiştir. 

Çalıştay çıktıları göz önünde bulundurulduğunda Esenyurt için oldukça parlak bir gelecek 
ufukta görülmektedir. Yerel kalkınma kavramını benimseyerek uzun vadeli planlar yapmak 
üzere çıkılan bu yolda Esenyurt Belediyesi, Esenyurt halkının refahı için tüm gücü ve 
imkânlarıyla çalışmalarını yürütmektedir.  

Kısa bir süre içerisinde kısıtlamalar, zorluklar, dar imkânlara rağmen ilçe tarihinde ilklere imza 
atılmıştır. Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı da, Çalıştaya katılan özel sektör 
temsilcileri tarafından da belirtildiği üzere ilçe tarihinde bir ilk olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar 
büyük bir sanayi potansiyelini bünyesinde bulundurmasına rağmen Belediye ile özel sektörün 
resmi olarak ilk kez bir araya gelmesi ile oldukça büyük bir adımın başlangıcı niteliğinde 
olmuştur. 

Yerel kalkınmayı sağlamak için demokratik ve çoğulcu yöntemler ile yeni uygulamalar, rasyonel 
hedefler ve sürdürülebilir planlar Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilmektedir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

7. ekler 

EK- 1: Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri (İç Genelge) 

T.C. 

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

 

Sayı  : 

Konu : Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bilindiği üzere kalkınma, ekonomik, kültürel, bilimsel veya sosyal gelişmeyi sağlayarak, bireyin 
yaşam kalitesinin ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için izlenen akla ve planlamaya 
dayalı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Yerel kalkınma kavramı da belde kapasitesinin ve 
kaynaklarının, tespit edildiği, ortak akıl ve amaç yaratılarak, verimliliğin ve bilimselliğin esas 
alındığı, mevcut sorunların veya eksiliklerin giderilmesine yönelik katılımcı yöntemlerin 
uygulandığı gelişim süreci olarak açıklanmaktadır. 

Yerel kalkınma sürecinin başarısı, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, ekonomi/ticaret alanında 
faaliyet gösteren aktörlerin ve paydaşların ortak akıl yaratabilmesine ve birlikte 
çalışabilmesine bağlıdır. 

Bu çerçevede, beldeye yönelik kalkınma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, yerel 
yönetimlerin etkin ve güçlü bir liderliği ile mümkün bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde, belde ekonomisinin ve ticaretinin 
geliştirilmesine yönelik hizmetlerinin yerine getirilmesi, belediyelerin görev ve yetkileri 
arasında sayılmıştır. Bu kapsamda, mevzuatın izin verdiği yetki çerçevesinde, belediyelerin, 
yerel kalkınma sürecine ivme kazandırması ve kalkınma vizyonunu ortaya koyması hayati 
önem taşımaktadır.  

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, ilçemizde faaliyet gösteren özel sektör 
temsilcilerini, üniversiteden akademisyenleri ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirecek 
“Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri” yapılmasına karar verilmiştir. 

Çalıştaya ilişkin Belediyemiz müdürlüklerinin görev alacağı hususlar aşağıda belirtilmiştir:  

1. Çalıştay katılımcılarının belirlenmesi ve katılımcıların uygun araçlarla davet edilmesi, Yerel 
Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, 

2. Çalıştay yönteminin belirlenmesi, çalıştay öncesinde veya çalıştay sırasında uygulanacak 
anketlerin hazırlanması ve sonuçların raporlanması, Çalıştay raporunun hazırlanması ve 
Belediyemiz birimlerinin sorumluluğunda yerine getirilecek eylem olması durumunda, bu 
eylemler için izleme çalışmalarının yapılması, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 

3. Çalıştay sürecinde ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesine yönelik koordinasyonun 
sağlanması ve ilgili/sorumlu müdürlüğün görevlendirilmesi, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, 



 

 

4. Moderatör, sunucu veya raportör belirlenmesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, 

5. Çalıştaya ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler, Basın Yayın Müdürlüğü tarafından, yerine 
getirilecektir. 

Bahsi geçen çalıştaydan beklenen sonuçların ortaya çıkması, sorunsuz ve verimli bir çalışma 
olması için aşağıdaki planlamalar ve açıklamalar yapılmasının yerinde olacağı 
değerlendirilmiştir: 

1. Çalıştay’a ilişkin kavramların ve görev alacakların tanımlamaları, EK- 1’de, 

2. Çalıştay’da tartışılacak konu başlıkları ve detayları, EK- 2’de, 

3. Çalıştay’ın temel ilkeleri ve kuralları, EK- 3’de, 

4. Çalıştay etkinlikleri, EK- 4’de, 

5. Çalıştay’ın zaman akışı, EK- 5’de, 

6. Her masada görevlendirilecek raportör listesi, EK- 6’de, gösterilmiştir. 

Yerel kalkınmada birlikte çalışabilirliği, inovasyonu ve mevcut kaynakları daha bilimsel, verimli 
ve uzun vadede ilçe vatandaşlarımız lehine kullanmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan 
çalıştayın, başarılı geçmesi ve tüm paydaşlar için yararlı sonuçlar ortaya çıkarması için tüm 
personelin gerekli desteği sağlaması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Dağıtım 

Gereği       Bilgi 

Tüm Müdürlüklere     Başkan Yardımcılarına 

 
  



 

 

EK- 2: Tanımlar ve Çalıştayda Görevliler 

 

TANIMLAR VE ÇALIŞTAYDA GÖREVLİLER 

Çalıştay 
Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve 
öğrenmelerini sağlayan uygulamalı ve etkileşime dayalı bilimsel 
öğretim tekniği olarak tanımlanmaktadır. 

Sunucu 
Program akışı hakkında katılımcılara bilgi ve kürsüde konuşma 
yapacaklara söz hakkı veren Esenyurt Belediyesinden görevli 
personeldir. 

Çalıştay Moderatörü 

Çalıştayın yöntemi ve nasıl yapılacağı hakkında teknik ve ayrıntılı 
bilgiler veren, çalıştay sürecini kürsüden yöneten ve gerekli 
durumlarda grup çalışmaları için söz hakkı veren görevli 
akademisyendir. 

Grup Moderatörü 

Çalıştayda tartışılacak konu başlıkları bazında oluşturulan 
masalarda görevli olan, masadaki katılımcıların bilgilerini veya 
düşüncelerini aktarmaya yönelik konuşma sırasını ya da bilgi 
aktarma yöntemini belirleyen görevli akademisyendir. 

Raportör Masadaki görüşmelerin, aktarılan bilgilerin yazılı ortama 
aktarılmasını sağlayan belediye görevlisidir. 

Katılımcı 
Bilgisini ve düşüncesini aktarmak, diğer katılımcılarla yapıcı 
tartışmaları yapan, görevlendirildiği konu başlığı hakkında ön 
hazırlığı bulunan sanayi ve diğer ilgili STK temsilcisidir. 

Elektronik Anket 
Sunucusu 

İnteraktif ortamda anında raporlanan çalıştay konusuyla ilgili 
anketi katılımcılara sunan belediye görevlisidir. 

 

 

EK- 3: Çalıştayın Konu Başlıkları  

1. İş Dünyasında Yurt Dışı İlişkilerinin Önemi ve Geliştirilmesi 

Yabancı ülkelerle ticaretin geliştirilmesine yönelik yerel veya merkezi yönetimden 
beklentiler, ihracat konusunda iyi uygulama örnekleri ve başarı hikayeleri, karşılaşılan 
sorunlar ve çözüme yönelik öneriler 

2. İş Dünyasının Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Sorunlarının Yönetilmesi 

Sanayinin, doğaya yönelik olumsuz etkilerin azaltılması, sanayiden kaynaklı çevre 
sorunlarının denetiminin ve kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, 
topluma veya bireye yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları 

3. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile SGK ve Yatırım Teşvikleri  

İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin yeterli olmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar, 
merkezi idarenin başta sosyal sigorta mevzuatı olmak üzere, yatırımı desteklemeye 
yönelik teşvikleri 



 

 

4. İstidamın Arttırılması ve İşgücünün Nitelikli Hale Getirilmesi 

Verimli çalışmayı sağlayacak nitelikli personel yetiştirilmesinde uygulanan yöntemlerin 
değerlendirilmesi, yerel yönetimler ya da merkezi idarece desteklenebilecek istihdamı 
arttırmaya veya nitelikli personel yetiştirmeye yönelik öneriler 

5. Sanayide İnovasyon Çalışmaları ve Önemi 

Katma değeri yüksek iş/yatırım olanaklarını tasarlayacak, uygulayacak veya önerecek 
yenilikçi fikir önerilerinin geliştirileceği çalışma yöntemleri, iyi uygulama örnekleri, yerel 
yönetimlerden ya da merkezi idareden beklentiler 

6. Enerji Yönetimi 

Yenilebilir enerji kaynaklarına ilişkin öneriler, uygulamalar ve yerel yönetimlerden ya da 
merkezi idareden beklentiler 

 

EK- 4: Çalıştayın Temel İlkeleri ve Kuralları 

 Katılımcıların düşüncelerini ve bilgileri özgür ve bağımsız olarak sunabilmeleri için 
gerekli olan tüm önlemlerin alınmasına özen gösterilir. 

 Bir katılımcının konuşma ya da bilgi sunma süresi, çalıştayın ve diğer katılımcılara 
konuşma süresine göre “grup moderatörü” tarafından belirlenir. 

 Katılımcının, sadece mevcut bilgisiyle çalıştaya gelmemesi, görev alacağı konu 
başlığında ön hazırlık yapması için bilgilendirme yapılır. 

 Grup moderatörleri, katılımcıların, soyut ve genel bilgiler vermelerini önlenmesini, 
istatistiki veya bilimsel araştırma sonuçlarına değinmesini sağlar. 

 Çalıştayda süre sınırlaması bulunduğundan, diğer katılımcıların daha az bilgi 
aktarmasına neden olabilecek, uzun sürecek bilgilendirmeler için raportörlere bilgi 
notları verilebilecektir. 

 Grup moderatörlerinin görevi, katılımcılarının bilgisini aktarması amacıyla doğru 
soruların tartışılmasını sağlamak, tartışılması gerekli konu başlıkları hakkında 
bilgilendirmeler yapmakla sınırlı olup, kişisel uzmanlığın veya deneyimlerin aşırı ve 
uzan süreli aktarılmamasına özen gösterilecektir. 

 

EK- 5: Çalıştay Etkinlikleri 

Tebliğler ve Sunumlar 

Belediye Başkanı, çalıştay moderatörü ile konuyla ilgili sunumları ve bilgilendirmeleri 
yapılarak, çalıştayın amacı, yapılma gerekçesi, program dahilinde sektör temsilcileri ile 
uzman tebliğleri 

Grup Çalıştayları 

İlgisine veya uzmanlığına göre belirlenmiş masada bulunan katılımcıların, grup 
moderatörlerinin disipline ettiği ortamda, sorunlar ve çözümler üzerine tartışma 
yaptığı, etkileşimli bilgi alış verişinde bulunduğu çalışma 

 



 

 

Elektronik Anket 

Grup çalışmalarında ortaya çıkan somut ve uygulanabilir önerilerin önceliklendirilmesi 
ve konuyla ilgili diğer bazı konularda hazırlanan anketin elektronik ortamda yapılması 

Sonuç Bildirgeleri ve Eylem Planı 

Çalıştay ve anket sonuçlarının raporlanması, eylem planı oluşturulması için çalışma 
grubu oluşturulması, izleme çalışmalarında yöntemin belirlenmesi 

  



 

 

EK- 6: Çalıştayın Zaman Akışı 

 

14.04.2022 - Perşembe 

Tarih ve Saat Çalışmanın Niteliği Görevli  

14.00 – 14.10  Açılış Konuşması Sunucu 

14.10 – 14.25 Çalıştay ve Çalıştayda İzlenecek Yöntem 
Hakkında Bilgilendirme 

Prof. Dr. Ahmet KOYUN 

Çalıştay Moderatörü 

14.30 – 15.15 Esenyurt Belediyesinin Yerel Kalkınma 
Sürecine Yönelik Uygulamaları 

Kemal Deniz BOZKURT 

Esenyurt Belediye Başkanı 

15.15 – 15.30 Ara  

15.30 – 16.30 Grup Çalıştayı Grup Moderatörü 

16.30 – 16.45 Ara  

16.45 – 17.45 Grup Çalıştayı Grup Moderatörü 

17.45 – 18.00 Ara  

18.00 – 19.00 Grup Çalışmalarının Konsolide Edilmesi Prof. Dr. Ahmet KOYUN 

Çalıştay Moderatörü 

 İFTAR PROGRAMI  

 FASIL PROGRAMI  

15.04.2022 - Cuma 

Tarih ve Saat Çalışmanın Niteliği Görevli  

14.00 – 14.10  Açılış Konuşması Sunucu 

14.10 – 15.00 Şirketler İçin Enerji Yönetimi ve Enerji 
Sorununa Çözüm Olabilecek Alternatif 
Çözümler 

Prof. Dr. Ahmet KOYUN 

Çalıştay Moderatörü 

15.00 – 15.15 Ara  

15.15 – 17.30 Sektör Temsilcilerinin Konuşmaları  

17.30 – 17.45 Ara  

17.45 – 19.00 Elektronik Anket Uygulaması  

 İFTAR PROGRAMI  

 FASIL PROGRAMI  

 

 



 

 

EK- 7: Röportör Listesi 

Görevlendirildiği 
Masa Numarası Görevli Raportörün Adı Soyadı 

1 Tazegül POLAT – Emlak İstimlak Müdürlüğü  

2 Şeyda ŞERİK – Teftiş Kurulu Müdür V. 

3 Abdulmuttalip ŞAHİN – Müfettiş 

4 Can YILMAZ – Müfettiş 

5 Orhan AYYILDIZ – Yerel Hizmetler Müdürü 

6 Gülcan KILIÇ – Hukuk İşleri Müdür V. 

7 Sema DÜZCÜ – Zabıta Müdür V. 

8 Halil ÇALIŞ – Veteriner İşleri Müdür V. 

9 Salim BİLEN – Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 

10 Ahmet KAYHAN – Bilgi İşlem Müdür V. 

  
 

  



 

 

NOTLAR 
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