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Değerli Sakaryalılar
Topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri
ile şekillenen şehirler, sadece insanların bir arada yaşadığı fiziksel mekânlar değildir. Günlük
hayatlarındaki davranış kalıpları, düşünce biçimleri, politik tercihleri, sosyal ilişkileri gibi şehre özgü
sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerde, mimarisiyle, estetiğiyle, şehre özgü hız ve ölçeği ile ayrı özellik
taşır.
Şehirler nüfus ve ekonomik büyüklüğü sebebiyle doğal olarak “etkileyen” konumundadır. Şehir
yaşamında etkileyen ve etkilenen aktörler vardır. Karar alıcılar, hizmet ettiğimiz hem şehrilerimiz,
STK’lar, vergi mükellefleri dediğimiz ticaret ve sanat erbabları, sanayiciler, meslek kuruluşları, gençler,
öğrenciler, doğal olarak bir araya gelen diğer topluluklar şeklinde aktörler mevcuttur.
Şehir yönetimi ise yaşayanların mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanması ve şehir ile ilgili alt yapı,
üst yapı, ulaşım, kültür, sosyal hizmetler, imar ve şehircilik, itfaiye hizmetleri, gençlik ve spor, tarım
ve sağlıklı gıda hizmetleri, çevre ve esenlik hizmetleri gibi ihtiyaçların en etkili ve verimli biçimde
yapılmasıdır.
Şehirler demografik yapısı, ekonomik, sosyal ve çevre başlıkları kadar mimarisi, ulaşımı, fiziksel yapıları
ile de karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu temel olgular ile birbirini etkileyen ve etkilenen yapılardır.
Nihayette temel amaç; başta insan olmak üzere tüm canlıların şehirlerdeki yaşanabilirliğini ekonomik,
çevre ve sosyal ihtiyaçları ile yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmaktır. Tam bu noktada yaşam kalitesini
sürdürülebilir kılmak için dikkat edilmesi gereken en önemli konu şehirdeki bu olguların karmaşık
olması ve birbirinden olumlu veya olumsuz etkilenmesidir. Örneğin şehrimizde ekonomi, sanayi,
ulaşım, istihdam, bankacılık sektörü gelişirken bu gelişme eğitim, kültür, konut, sağlık, güvenlik
ihtiyacını nicelik ve niteliksel olarak artmaktadır. Bunun yanında bu gelişmişlik tarım alanları, çevre,
yeşil alanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ekonomik performans, sosyal performans arasında
olumlu etkileşim varken, çevre ve tarım alanları üzerinde olumsuz bir baskı vardır. Tam bu noktada
yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu karmaşıklık biz karar alıcılara önemli görevler
yüklemektedir. Bu noktada şehir yönetimi, belediye yönetimi devreye girer.
Şehirler hukuk ile yönetilir. Hukuk; birey, toplum ve kurumların hareketlerini, birbirleriyle olan
ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usûlüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen,
muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun
için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen bilim olarak tanımlanır. Ayrıca,
toplumu düzen altına alan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen, ortak yaşamın huzur ve güven içinde
akışını sağlayan, kurallar bütünüdür. Hukuk, ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir. Hukuk yetkili
organlar tarafından çıkarılan yazılı yasal düzenlemelerin yanında yazılı olmayan örf ve adetler,
teamüller, etik kurallar ile tamamlanır.

Şehir yaşamında ortak iyilik ve menfaatlerimiz için yazılı hukuk kuralları yanında yazılı olmayan
örflerimiz, teamüllerimiz ve toplum tarafından kabul edilmiş etik ilkelerimiz de gerekli ve önemlidir.
Yazılı kurallar ile toplum arasında kabul edilmiş etik davranış ilkeleri arasında yakın bir ilişki vardır.
Güvenilir ve adil kamu hizmeti kamuya olan güveni artırdığı gibi, iş dünyası için de uygun bir ortam
oluşturur ve bu suretle piyasaların iyi işlemesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunur.
Biz seçilmiş kamu görevlileri olarak getirildiğimiz görevleri yerine getirirken kendimizi hukuka
uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, güven verici bir şekilde hareket etmeye zorlayan
idari sorumluluklara bağlıyız. Biz karar vericiler olarak bu sorumluluklarımız var iken şehirde yaşayan
veya aldığımız kararlardan etkilenen diğer aktörlerinde hakları yanında şehir ve şehirlinin tüm
olgularına karşı ortak sorumlulukları olmalıdır.
Mutlu yaşanabilir bir şehir hayatı; karar vericilerde olduğu gibi kararlardan etkilenen veya şehri
yaşayan tüm aktörlerinde hakları yanında birbirlerine karşı ortak sorumluluklarını yerine getirmelerine
ve farkında olmalarına bağlıdır. Şehirlilerin geniş yeşil alanlara sahip olma hakları olduğu gibi; yeşil
alanları, şehir mobilyalarını koruma sorumlulukları da vardır. Temiz suya ulaşma hakları olduğu gibi
su kaynaklarını koruma sorumlulukları da vardır. Yatay yerleşim gibi insani mimariye ihtiyaçları olduğu
gibi yapılaşmada komşunun imar hakkına riayet etme sorumluluğu da vardır. En yakın ve etkin
hizmetleri alma hakkı olduğu gibi şehre karşı aidiyet hissi duyması ve şehri koruma sorumluluğu da
vardır. Sağlam alt yapı ve üst yapı ile geniş ulaşım yollarına sahip olma hakkı olduğu gibi oluşturduğu
katma değerin şehrinde kalması sorumluluğu da vardır.
İşte yaşanabilir ve mutlu bir şehrin sürdürebilirliği biz yöneticiler olarak sorumluluklarımızı etkin ve
doğru bir şekilde yerine getirmemize bağlı olduğu kadar şehirdeki diğer aktörlerinde ortak yaşamın
gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.
Tam bu noktada biz belediye olarak Sakarya’da ortak yaşamın gereği olarak şehrimizde farkındalık,
aidiyet ve Sakaryalılık algısı oluşturma adına Şehir Etiği Bildirgesi Projesi çalışmalarını yürütüyoruz.
Buradaki amacımız; şehrimizde ortak yaşama kültürüne katkı sağlamak ve bu konuda şehirdeki
tüm aktörlerle bir araya gelerek Sakarya’nın öncelikli değerlerini ön plana çıkarmak, ortak yaşam
ilkelerini oluşturmak, Sakarya’da bir şehir aidiyeti oluşturmak, zenginliğini ve farklılığını ortaya koymak,
Sakarya’da ekonomik hayatından sosyal ve çevresel ihtiyaçlarına kadar sürdürülebilirliği kılmak, bir
takım üst normlar oluşturarak şehre karşı sorumluluğumuzu ortaya koymak, tüm aktörlerle ortak bir
sinerji oluşturmaktır. Bu çalışma ile şehirdeki tüm kesimlerle Sakarya’yı konuşmayı hedeflemekteyiz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Etiği Bildirgesi ile bir ilke daha imza atıyoruz. Ortak
yaşama farkındalığı oluşturacak, üst normları katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde hep birlikte
belirleyeceğiz. Bu çalışmayı katılımcı ortamlarda yaptığımız çalıştaylarla başlattık. İlk çalıştayımızı
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, ikincisini özel sektör temsilcileri,
üçüncüsünü kamu kurum yöneticilerimiz, dördüncüsü esnaf temsilcileri ve son çalıştayımızı da yerel
yönetimlerle gerçekleştirdik.
Bildirgenin hazırlanması sürecinde ilk olarak şehir bilimciler, akademisyenler ve sivil toplum
temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya gelerek kavramsal çerçevemizi oluşturduk. Burada
çok önemli kavramlar ön plana çıktı. Birincisi aidiyet, ikincisi zenginliklerimizin farkında olma üçüncüsü
oluşan katma değerin Sakarya’da kalması yönünde Sakaryalılık kavramları ön plana çıktığını ve
geliştirilmesi gerektiğini görüyoruz.
Bu çalışmada ortaya konulan yol haritası çerçevesinde bir tüm Sakaryalılarla ortak hareket için
‘seferberlik çağrısı’ yapacağız. Amacımız, ortak soruna ortak çözüm için tüm Sakaryalıları ortak
etmektir. Çağrının ardında, çalıştaylarda ortaya konulan örnek projeleri gerçekleştirme için
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına hızla başlayacağız.
Bu çalışmamız yerel yönetimlerde yönetişim ve katılımcılık adına bir ilk olma özelliği taşımaktadır.
Biz şehir etiğini, şehrin insanlar üzerindeki hakkı ve ortak yaşamın anahtarı olarak tanımlıyoruz.
Bu çalışmanın şehrimiz için hayırlı olmasını diler, projeye destek veren Doğu Marmara Kalkınma
Ajansımıza teşekkür eder, hepinizi en içten duygularımla selamlarım.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ekrem Yüce

Yönetici Özeti
Katılımcı yöntemlerle hazırlanan ‘Sakarya Kent Etiği Bildirgesi’nin temel amacı; ‘’karar alıcıların, paydaşların ve
hizmet alan vatandaşın bir araya gelerek kent etiği prensiplerini ortaya koyarak yönetişim ilkelerini geliştirmek,
özel amacı ise Sakarya’da bulunan sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasında diyaloglar yoluyla ortak
yaşam ilkelerini geliştirerek, odak toplantılar sayesinde kentte ortak yaşam kültürünü geliştirmek, kente karşı
hak ve sorumluluk perspektifinde daha kaliteli yaşam standartlarının yerelde, kültürümüze özgü niteliklerinin
belirlenmesi yoluyla Sakarya Kent Etiği Bildirgesini hazırlamak’’ olarak belirlenmiştir.
MARKA ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin projeden beklentisi ise: ‘’Sakarya Kent Etiği Bildirgesi’nin
hazırlanabilmesi için hangi süreçlere ihtiyaç duyulduğu, yol haritasının nasıl olacağı, kent etiği bildirgesinde
yer alacak üst normların belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için nasıl bir organizasyon yapısı
kurulması gerektiğine katılımcıların görüşleri doğrultusunda karar verilmesi”dir.
Proje kapsamında Sakarya Kent Etiği Bildirgesi’nin
hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak süreçlerin,
kent etiği bildirgesinde yer alacak üst normların ve
konuyla ilgili çalışmaların sürdürülebilirliği için gerekli
organizasyon yapısının belirlenmesi, yol haritası ortaya
çıkarılması talep edilmiştir.’’
Proje kapsamında Sakarya’da faaliyet gösteren
paydaşlar ile dört adet odak toplantı yapılmıştır.
Toplantılar Covid 19 salgını nedeniyle dijital platformlar
aracılığı ile gerçekleşmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

Toplantı: Akademi ve STK’lar
Toplantı: Özel Sektör
Toplantı: Yerel Yönetimler
Toplantı: Kamu Kurumları
Toplantı: Esnaf ve Sanatkar Temsilcileri

Toplantı içerik sunumu ve yönetimi Kentsel Strateji
ile Belediye Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
tarafından yapılan dört toplantıda uygulanan katılımcı
‘ne yapılmalı ve nasıl yapılmalı?’ temel soruları ile her
bir katılımcının ‘’kent etiği’’ ile ilgili görüş ve önerilerinin
post-it’lere yazılarak, istişare ortamı oluşturularak
yapılmıştır.
Her bir odak toplantının ardından, hazırlanan raporlar
belediye yönetimi ile paylaşılmıştır.
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Sakarya Kent Etiği Bildirgesi raporu:
ABCDE-

Kavramsal Çerçeve
Katılımcı Çerçeve
Süreç Tasarımı
Bildirge
Yol Haritası olmak üzere beş
bölümden oluşmaktadır.

A. Kavramsal çerçeve bölümünde, etik ve ahlak

ilişkisi çerçevesinde kavramlar, tanımlar, normlar,
bileşenler üzerinden etik değer tartışılması yer
almaktadır. Bu bölümde özellikle, etik yönetişim, etik
iş, etik kentli ve etik planlama olmak üzere dört bileşen
üzerine odaklanılarak, bir sonraki bölümün tartışma
konuları belirlenmiştir.

B. Katılımcı çerçeve bölümünde ise dört odak toplantıya katılanların görüş ve önerileri yer almaktadır.

Akademi ve STK’lar, özel sektör, yerel yönetim ve kamu kurumları temsilcilerinin beklentileri doğrultusunda süreç
tasarımının ana konuları ortaya çıkarılmıştır.

C. Süreç tasarımı bölümünde ise ‘ne yapılmalı ve nasıl yapılmalı?’ temel sorusu üzerinden sürecin adımları yer
almaktadır. Sorunları ve değerleri KEŞFET, strateji ve çözümü TASARLA ve örnek projeleri UYGULA adımlarından
oluşan süreç belirlenmiştir.

D. Bildirge bölümünde
ise katılımcıların görüş
ve önerileri, Sakarya’nın
‘’10 S’’ ilkeleri ile
sınıflandırılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saygı
Sorumluluk
Samimiyet
Sahiplenme
(Aidiyet)
Sosyal Adalet
Sadakat
Sağduyu
Saydamlık
Söz Tutma
Sakınma

‘10 S’ ilkeleri
doğrultusunda yandaki
manifesto Sakarya
Kent Etiği Bildirgesini
oluşturmuştur.

SAKARYALIYIM Çünkü;
Doğama, kültürüme tarihime, mesleğime, aile değerlerime, SAYGILIYIM,
aile ve topluma, ortak yaşam kurallarına, mesleğime karşı SORUMLUYUM,
toplumsal davranışlarda, ticari ilişkilerde, açık yönetimde, hesap vermede
ve güven sağlamada SAMİMİYİM, kimliğime, kültürüme, şehrimin
değerlerine kendimi ait hissetme duygusuna SAHİBİM, fırsat eşitliğinde,
adil bölüşümde, adalette, eğitimde, cinsiyet, ırk, inanç, yaş, doğum yerine
bakmaksızın yerel ve sosyal hizmetlerde SOSYAL ADALETLİYİM, sevgi ve
saygıya, meslek ahlakına, sorumlu vatandaşlığa, örf ve adetlere, kurumlar
ve kurallara SADIĞIM, doğru ve yanlışı ayırmada, vicdanlı olmada, açık ve
net olmada SAĞDUYULUYUM, liyakat, açık yönetim, hesap verilebilirlik,
karar süreçlerine katılım, bilgi paylaşımı konularında SAYDAMIM, insan
haklarında, kentli haklarında, tüketici haklarında SÖZÜMÜN ERİYİM,
kötü davranışlar, hile ve aldatmaca, haram ve iftira ile etik olmayan tüm
davranışlardan SAKINIRIM.

E. Raporun son bölümde ise proje kapsamında yapılanlar üzerinde kısa vadede yapılması gerekenleri içeren 10
adımdan oluşan bir yol haritası sunulmuştur.
Sonuç olarak, ‘Sakarya Kent Etiği Bildirgesi’ bir süreç tasarımının önemli bir adımını oluşturmaktadır. Katılımcı
toplantılarda belirtildiği üzere örnek uygulamalarla bu sürecin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına
devam edilmelidir.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’nin toplantılarda ve bu raporun önsözünde belirttiği gibi
Sakaryalılarla ortak hareket için ‘seferberlik çağrısı’ büyük önem kazanmaktadır.
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KAVRAMSAL
ÇERÇEVE

A
13

1

Üst Normlar

Şehirler, coğrafya, insanlar ve güç ilişkilerinin karmaşık etkileşimleri ile oluşan, teknolojik, sosyal ve kültürel
olguların dinamikleriyle şekillenen yapılardır.

Şehrin fiziksel yapılanmasına ve kültürel, sosyal yaşamına hangi etik çerçeveler rehberlik eder ve kentsel
yaşamı herkes için iyileştirmek mümkün müdür? Toplumun en dezavantajlı grupları için, en kırılgan senaryolarda
dahi neler yapılabilir? Örneğin düşük gelirliler, haklarından mahrum gençler, mülteci göçmenler, fiziksel ya da
zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi grupların deprem, yangın, salgın ve diğer afetlerde karşılaştıkları senaryolarda
kimlere hangi sorumluluklar düşecektir ve neler yapılmalıdır? Şehre karşı haklarımızın yanında toprağa, suya,
havaya, çevreye ve canlılara karşı sorumluluklarımız nelerdir? Yöneten ve yönetilenlerin birbirlerine karşı
sorumlulukları nelerdir? Bu soruların cevaplarının arandığı etik kentlerde, eşitsizlikle mücadele, birden fazla
ölçekte ve boyutta ele alınır [1].
Modern kent sorunlarına yanıt olarak etik
kentin kilit ilkeleri;
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•

Her kentin dinamikleri farklıdır. Zorlukları ve
potansiyelleri de benzersizdir. Bu nedenle her
kentin ‘etik kent’ olma yolculuğu birbirinden
ayrılır.

•

Etkileyen ve etkilenen paydaşlar tarafından özdeğerlendirme yaklaşımı geliştirilmeli ve çok
paydaşlı katılım sağlanmalıdır.

•

Etik kentlerde doğru amaca yönelik eylemler
için gündem oluşturulmalı, roller, sorumluluklar
ve aşamalar belirlenmelidir.

Etik Kentlere Neden İhtiyacımız Var?
Kentlerde, toprak, hava, su, gıda ve enerji kaynaklarının etik ve adil kullanımı konusunda zorluklar yaşanır. Bu
zorluklar genellikle kuşaklar arası aktarılan ve kısa süre içinde çözümü zor görülen, sistemsel düşünme, bütünsel
bakış ve ortak hareket yaklaşımlarıyla, uzun vadede çözümü mümkün olan sorunlardır.
İklim değişikliği, dijital teknolojilerin yıkıcı etkileri, sanayileşme ve kentlerin çarpık gelişimi, salgınlar, işin
dönüşümü, küreselleşme ve pazarlamayla ilişkili hızlı ekonomik değişim; göç ve nüfus değişikliği gibi konular, tüm
kentlerin ortak sorunlarındandır. Kentler, insan akışı, fikirler, teknoloji, ticaret, üretim kaynaklı CO2 emisyonları veya
tüketimden kaynaklanan atıklar gibi olumsuz dışsallıklarla küresel olarak bağlantılı bir ağın parçasıdır.
Kentler, gezegenimizi şekillendiren kültürel, sosyal ve politik inovasyonların gerçekleştiği ilk yerlerdir.
Kent yönetimlerinin, kentlerin akıllı, sürdürülebilir, dayanıklı ve / veya yaşanabilir olmaları için yaptıkları
çalışmaların, dünya ölçeğinde olumlu etkileri vardır.
Etik gelecek, sosyal içerme ve kentli katılımını sağlamayan şehirler, zaman içinde daha az çekici, daha az
sürdürülebilir ve küresel krizlere karşı daha savunmasız hale gelecektir. Kısa vadeli öncelikler karşılanırken, uzun
vadede sağlıklı bir topluluğa hizmet edecek öncelikler karşılanmazsa, şehirler işlevsizleşir, eşitsizlik ve sosyal
adaletsizlik arttıkça kaygı ve suça eğilim de artar.
Bu, aşağıdaki anahtar soruları sormamıza neden olur:
•

Özellikle en savunmasız ve ötekileştirilmiş olanlar ve tüm şehir
sakinleri için sosyal içerme, bakım ve saygıyı nasıl oluşturabiliriz?

•

Yerel ekonominin karbondan arındırılması veya yerel gıda
egemenliğinin artırılması gibi diğer önemli hedeflere ulaşırken,
büyüme ve şehirlerimize göçten elde edilen faydayı nasıl en üst
düzeye çıkarabiliriz?

•

Kent kültürünü ve mirasını nasıl koruyabilir ve geliştirebilir ve
şehirlerimizin farklı, benzersiz ve çekici olmasını nasıl sağlayabiliriz?

Temel argüman etik kentin sürdürülebilir ve dayanıklı olduğudur. Buna ek
olarak, sosyal içerme, saygı, bakım ve adalet etik kentin merkezindedir. Etik
kentteki her bir sektör, şehirde paylaşılan ortak değer ilkesini göz önünde
bulundurarak, daha büyük fayda ve faydalara nasıl katkıda bulunabileceğini
kendisine sormalıdır.
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Etik Kent Nedir?
Etik kent; ortak yaşama kültürünün geliştiği hak ve sorumluluk dengesinin ahenkle işlediği, diğer canlılar ile
hava,su ve toprağa karşı sorumlulukların farkında olunduğu, bu ilişkilerin dürüstlük, adalet ve güven ilkelerine
dayandığı şehirlerdir. Etik kentte, adalet, bakım ve sosyal içermenin yanı sıra hesap verebilirliğin, katılımın ve
saygının da merkezde olması gerekir.

EtikEtik

Nedir?
Nedir?

Etik: Doğru ile yanlış davranış teorisi

Etik: Doğru ile yanlış davranış teorisi
Ahlak: Kişisel sorumluluğun bilincinde olmak. ‘Etik teorinin pratiği’
Ahlak: Kişisel sorumluluğun bilincinde olmak. ‘Etik teorinin pratiği’

!
!

Ekonomik, sosyal ve çevresel yapılardan etkilenen,
Ekonomik, sosyal ve çevresel yapılardan etkilenen,
Toplum, birey ve aile ilişkileri ile gelişen,
Toplum, birey ve aile ilişkileri ile gelişen,
İnsanların bugün ve gelecek yaşam değerlerinin korunmasında etkili olan,
İnsanların bugün ve gelecek yaşam değerlerinin korunmasında etkili olan,
Kişisel ve kurumsal sorumlulukların bilincinde olunmasıdır.
Kişisel ve kurumsal sorumlulukların bilincinde olunmasıdır.
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Erdemli Şehir
Fârâbî, islam dünyasının ilk ütopyası olan “Erdemli
Şehir” (El-Medinetü’l Fâzıla)’da öncelikli olarak,
toplumları sınıflara ayırmakta, bunlar içinden ise ancak
“erdemli toplum” da mükemmellik ve mutluluğa
ulaşılabileceğini ifade etmektedir. O’na göre; insanın
nihai amacı mutluluk ve erdeme ulaşmak olmalıdır.
Bu da ancak erdemli bir toplumda mümkündür. Fârâbî
devletleri erdemli şehir ve erdemli olmayan şehirler
olarak sınıflandırır. Erdemli şehir tektir. Âlim ve erdemli
kişilerin bulunduğu bir yerdir. Bu şehirde toplum
üyeleri birbirine yardım eder. Erdemli olmayan şehirler
ise dört çeşittir: Cahil Şehir, Fasık Şehir, Değişebilen
Şehir ve Sapkın Şehir. Erdemli olmayan şehirlerde
insani değerler gelişmemiştir. Bunlar, başkalaşmış ve
bozulmuş niteliksiz toplumlardır. [2]
Fârâbî, erdemli şehri biyolojik olarak sağlıklı bir
insan vücuduna benzetir. Bir vücudun her organının
kendine göre görevi vardır ve bunların hepsinin sağlıklı
çalışması kalbe bağlıdır. Kalp, derece bakımından
kendisine yakın olanın yöneticisi, yakın olan organ da
kendi altındakinin yöneticisidir. Bu, yöneten-yönetilen
şeklinde yukarıdan aşağıya inerek yönetmeyene kadar
ulaşır. Erdemli şehrin kurum ve kuruluşlarının sağlıklı ve
verimli bir şekilde çalışması şehir yöneticisinin kabiliyet
ve tutumuyla ilgilidir.

Erdemli Şehrin yöneticisinin özellikleri;
•

Sağlam bir beden

•

Güçlü bir hafıza

•

Sözü anlama kudreti

•

En küçük kanıtı değerlendirecek bir zekâ

•

Düşündüklerini açıklayabilecek kıvraklıkta bir dil

•

Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmek

•

Nefse hakim olmak

•

Doğruluğu ve doğruları sevmek, yalandan
nefret etmek

•

Maddiyatın değil, yüceliğin peşinde koşmak

•

Adaleti sevmek, zulümden nefret etmek

•

Adalet isteyenlere karşı ılımlı, kötülere karşı sert
bir mizaç

•

Doğruları korkmadan cesaretle hayata
geçirebilecek bir azim ve irade

Erdemli şehir mutluluğa ulaşma konusunda halkın birbirleriyle yardımlaştığı şehirdir. Fârâbî’ye göre, gerçekten
mutluluk olan şeyi temin etmeye yarayan iradi davranışlar, hayat tarzları ve yetileri kuvvetlendiren başkan faziletli
bir başkandır. Bu başkana boyun eğen şehir de faziletli bir şehirdir. Şehrin kısımları ve kısımlarının dereceleri, sevgi
bağıyla birbiriyle birleştirilir ve birbirlerine bağlanır. Onlar, adaletle kontrol edilir ve muhafaza edilir. Bundan dolayı
adalet, erdemli şehrin temeli ve esasıdır.
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Etik Kente Doğru
Tüm etik şehir girişimleri çevresel, sosyal ve kültürel olarak sürdürülebilir olmalı ve şeffaf, hesap verebilir, saygılı,
demokratik, kapsayıcı katılım mekanizmalarını kullanmalıdır. Tüm etik şehir stratejileri, bir şehrin - kaynakları ve
benzersiz özellikleri göz önüne alındığında - birbirine bağlı üç tematik önceliği nasıl ilerleteceğini açıkça ifade
etmelidir:

Dayanıklılık

Sosyal İçerme

Etik Kent Gelişimi

Hem ani şoklara hem de uzun
vadeli değişikliklere yanıt
olarak tüm vatandaşların
katılımı ve sürdürülebilirliği
için sosyal sermaye, hazırlıklı
olma, güven, beceri, altyapı
ve kapasite oluşturma

Yoksulluk riski ile
karşılaşanların ekonomik ve
sosyal hayata katılmaları ve
normal kabul edilebilecek
bir yaşam standardına
kavuşmaları için uygulanan
politikalar süreci

Hesap verebilirlik, çok
sektörlü katılım, fikir liderliği
ve örnek olarak inovasyon,
karşılıklı saygı, bakım, sosyal
adalet, sürdürülebilirlik ve
yönetişim

İhtiyacımız olan, kentsel yaşamın yalnızca pazarlar yoluyla sürdürülemeyeceğine dair geniş bir kabulün olduğu,
ancak vatandaşlık, katılım ve temel hizmetlere yönelik güvence altına alınmış haklara güçlü bir şekilde dikkat
eden, önemseyen şehirdir.

•

Yenilenebilir enerji

•

Kaliteli yaşam

•

•

Sürdürülebilir temiz su

•

•

•

Temiz hava ve çevre

Yatay mimari ve insan
ölçeği

Çocuk bakımı, sağlık,
eğitim, açık ve yeşil alan
Şehirde dolaşmak
güvende hissetmek

•

Herkes için hareketlilik

•

Gençler için fırsatlar

•
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İşbirliği

•

Sorumlu üretim ve tüketim

•

Herkes için kaliteli konut

Etik Birey
Daha etik bir yaşam için;
hayatımda neleri değiştirebilirim?
●
●
●
●
●

Tüketim Alışkanlıkları
Doğal Kaynak Kullanımı - Su,
Elektrik, Doğalgaz vb.
Çevre ve Atık Yönetimi
Toplumsal Değerler,
Hak ve sorumluluk Dengesi

Etik Aile

Etik Toplum

Daha etik bir aile yaşamı için;
Aile olarak neleri değiştirebiliriz?

Daha etik bir toplum için;
Sosyal gruplarımızda, iş ortamımızda neleri
değiştirmeliyiz?

●
●
●
●
●

İletişim Biçimleri
Ortak Zamanlar ve Paylaşım
Yaşam Biçimi
Aile İçi Öğrenme
Aile Kültürü

●
●
●
●
●

Adalet, Dürüstlük ve Güven
Saygı, Eşitlik
Çevre ve Kültür
Yapılaşmış Çevre, Kültürel Miras
Ortak Alan ve Toplumsal Davranış
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Ayrıca, şehir liderlerinin etik kent yönetim süreçlerine odaklanmaya ihtiyacı vardır. Çoğu şehirde etik kodlar vardır
ve yararlı bir başlangıç noktası olarak model kodlar geliştirilmiştir. Yönetişim araçlarını (Voss, 2006) kullanmak,
şehir liderliğini ve yönetmeyi mutlaka içermelidir:
•

Çok paydaşlı, mevcut deneyimlerden öğrenme süreçleri, girişimlerin sonuçlarını paylaşma,

•

Rotayı etik kente göre yeniden ayarlamak için plan ve eylemleri gözden geçirmek için araç seti
geliştirilmesi konularında yerel yönetimle teşvik edilmelidir.

Şehir Emaneti

Saygı

Liderlik

Sorumluluk

Empati
Dürüstlük

Etik Kodlar

Adalet
Sadakat

Bütünlük
Aidiyet

Çeşitlilik

İtibar ve Ahlak

Dinamik bir kentleşme çağında, kentlerimizi etik tasarım, etik planlama, etik yapılaşma, sürdürülebilir ekonomiler
ve katılımcı yönetişim anlayışı ile yeniden ele almak için dönüm noktasında olduğumuzu fark etmemiz gerekir.
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Etik Gelişimi Nasıl Ölçümleyebiliriz?
Birleşmiş Milletler
tarafından, 2015 yılında
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri belirlenmiştir.

İnsan hakları

Hükümetlerin, 2030
yılı için dikkate alması
gereken 17 hedef;
yoksulluğu sona
erdirmek, insan sağlığının
iyileştirilmesi, sosyal
içerme, gıda güvenliği,
eğitim, suya erişim
ve sanitasyon; iklim
değişikliğiyle mücadele
ederek ve biyolojik
çeşitliliği koruyarak
sürdürülebilirliğin ele
alınması konularını kapsar.

İlke 2: İnsan hakları ihlallerine suç ortaklığı yapılmaz.

‘Şehirler etikliğe doğru
ilerlemeyi nasıl ölçer’
sorusunu cevaplamak
için, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin On İlkesi
referans alınmaktadır.
[3] Etik kent gelişimi
ölçümlenirken, bu on
madde kapsamında
yapılan çalışmalar ve
gelişmeler izlenir.

İlke 1: Uluslararası ilan edilmiş insan haklarının korunmasına destek
ve saygı duymak;

Emek
İlke 3: Örgütlenme özgürlüğünü desteklemek ve toplu pazarlık
hakkının etkin bir şekilde tanınması;
İlke 4: Zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmanın her türünün ortadan
kaldırılması;
İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılması;
İlke 6: İstihdam ve meslek bakımından ayrımcılığın ortadan
kaldırılması.

Çevre
İlke 7: Çevresel zorluklara karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemek;
İlke 8: Daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde
bulunmak;
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik
etmek.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: Gasp ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla
mücadele.
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2

Etik Kentin Dört Bileşeni
Etik kentler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşlar için işbirliğine dayalı bir yaklaşım geliştirmek
üzere tasarlanmıştır. Etik kentin dört bileşeni, Etik Yönetişim, Etik Planlama, Etik Kentliler ve Etik İştir. [5] Bu
dört bileşenin etik prensiplerle kurgulandığı topluluklar daha az yabancılaşmış, katılımcı demokratik karar
alma süreçlerine daha iyi katılmış, adil çalışma uygulamalarına erişebilmiş, işyerinde eşitliğin tadını çıkarmış ve
işbirlikçi yönetişim süreçlerinin bir parçası olmuş ve güven ve aidiyet duygularını hissederek etik yaşamın aktörü
olmuşlardır.
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01

Etik Yönetişim
Empatik Karar

02

Toplum katılımı, katılımcı
bütçeleme, yerel
demokrasi, sosyal içerme,
yerel ve kültürel kimlik,
yerel yönetime güven.

Etik kuralları, ombudsman,
etik komisyonları, iç denetim,
açık yönetim, şeffaflık, açık
veri, hesap verilebilirlik,
erişebilirlik, etik liderlik, çıkar
çatışmalarının belirlenmesi.

03

Etik Kentli
Sorumlu Tüketici

04
Etik Planlama
Temel Değerler

Etik İş
Yerel Ekonomiler

Toplumla kişisel ilişki, iyi
planlama sonuçlarına güven,
bakım etiği, planlamayı
destekleyen değerleri açık
hale getirme, bütünsel
vizyon, küresel etkileri dikkate
alan bütünleşik yaklaşım,
profesyonel davranış kuralları.

Etik satın alma, etik tedarik
zincirleri, yerel girişim ve
girişimcilik, işçi hakları
ve adil çalışma, gençlik
istihdamı, sosyal girişimler,
paylaşım ekonomisi, kentsel
müşterekler, İstihdama erişim,
yolsuzlukla mücadele.
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Etik Yönetişim
Yerel politikacılar ve politika yapıcılar, çalışmalarında
etiğin önemini anlar ve sonuçta iyi işler yapmak için
kamu hizmetine girerler. Amaçları, yolsuzluğu, çıkar
çatışmalarını ve gücün kötüye kullanımını ortadan
kaldırmak, kentsel yönetişim, şeffaflık ve hesap
verebilirliği teşvik etmektir. Bu yaklaşımlar, yerel
yönetim eylemlerinde halkın güvenini ve adaleti
sağlamak için gereklidir.

Etik liderlerin, kendilerini kararlarından etkilenenlerin
yerine koymaları gerekir. Bir karardan etkilenen
paydaşlar geniş ve çeşitli olabileceğinden bu basit bir
görev değildir. Bu nedenle etik liderin zorluğu, her bir
grubun tercihlerini belirleyebilmek ve bunları hesaba
katmaktır.

Kaynak: Open Government Diagram: Armel Le Coz and Cyril Lage, Democratie Ouverte.org

Etik Yönetişim İlkeleri [5]
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Etik Kentliler

Etik Planlama

Belki de en önemli boyut, bireysel vatandaşın rolü ve
vatandaşlık görev ve sorumluluklarıdır. Dijital kirlilik
nedeniyle dikkat dağınıklığının arttığı günümüzde,
vatandaşların çevrelerindeki şehrin gelişimi ile
bağlantıda kalması zorlayıcıdır.

Kentsel planlamanın sürdürülebilir, sağlıklı, esnek,
güvenli, yaşanabilir, ekonomik olarak canlı ve kapsayıcı
olmasını ve yapılan çalışmaların, kentliler tarafından
kolaylıkla anlaşılabilir olmasını içerir. Şehir planlama
mesleğinin, etik kuralların söz konusu olduğu bir
meslek olduğunu ve planlamacıların topluluklara karşı
hesap verebilir olmaları gerektiğini kabul eder.

Vatandaşların etik tüketiciler olması yaklaşımı,
kentlilerin şehirdeki herkes için olumlu değişim ve
iyileştirmeler için çalışma konusunda sorumluluk
duygusuna sahip olmalarını ve tüketim alışkanlıklarını
yeniden gözden geçirmelerini önerir.

Etik planlanan kentlerde, şehir yönetişim sistemleri
sosyal içerme, adalet ve bakımı mümkün kılmalıdır. Son
on yılda, birçok şehirde, toplu taşıma, bisiklet ve yaya
yollarının kamusal bir hak olarak görülmesiyle birlikte
önemli değişimler meydana gelmiştir. Daha yaşanabilir
şehirler için geliştirilen etik planlama ilkeleri arasında,
sera gazı emisyonlarını azaltmak, kolay erişilebilirlik için
şehir merkezlerinin yayalaştırılması, yoksul vatandaşlar
için sosyal konut programları geliştirmek gibi örnekler
mevcuttur.
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Etik İş
Etik iş yaklaşımı, kentlerde kamu, özel ve sivil toplum
olmak üzere tüm sektörlerin çalışma biçimlerinin, etik
duruşa sahip olmaları ile sağlanabilir.
Etik duruşu olan çalışma alanlarında, çalışanların
birbirleriyle nasıl iş yapabileceklerinin kuralları
belirlenebilir. Bu etik kurallara uyması beklenen
kişiler, kuralların gerekçeleri ve olası etkileri hakkında
önceden bilgilendirilmeli ve taraflar arasında açık
iletişim desteklenmelidir.
Kent yönetimleri, etik iş kurallarının uygulanması için
çeşitli teşvik sistemleri geliştirebilirler. Örneğin finansal
kaynaklarını, etik iş uygulamalarını teşvik etmek için

kullanabilirler. Böylece, kentin ve kentlilerin ortak
faydasına hizmet eden yerel ekonomiler gelişebilir.
Kalkınmanın ve gelişmenin itici gücü girişimciliktir.
Günümüzde, girişimcilik ile etik iş kavramlarının
bir araya geldiği yeni bir sektör ortaya çıkmaktadır.
Dünyada yükselen bir iş yapma biçimi olan ve
dördüncü sektör olarak adlandırılan ‘sosyal girişimcilik‘
kavramı, dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel,
sosyal ve ekonomik sorunları çözmeyi amaçlayan ve
bu sorunları çözerken ortaya çıkan finansal değeri,
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği için kullanan
girişimleri ifade etmektedir. Sosyal girişimlerin nihai
hedefi, sosyal etkilerini artırarak, etik duruşlarını
güçlendirmektir.

İş Etiği İlkeleri [7]
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Dünyada, etik çalışma kültürü oluşturulması için
çeşitli yapı ve süreçler kullanılmaktadır. Etik kodlar,
davranış kodları, etik komitesi kurulu, etik görevlileri,
ombudsman, etik eğitimi, sorun bildirme sistemleri,
ifşaatçı koruma, İKY uygulamaları, kişisel bütünlüğü
olan kişileri yönetici pozisyonlarına atamak,
kurumsal yönetim, sosyal raporlama, dış denetim,
sosyal sorumluluk, etik ve sosyal denetim, bu yapı
ve süreçlere örneklerdir. Tüm bunlar girişimci ve
yöneticinin liderliğini ve çalışanın da etkili katılımını
gerektirir. [6]

[1] Towards the Ethical City, Briefing paper for the ‘Ethical Cities - Locking in Liveabity’ Urban Thinkers Campus Melbourne,
Australia, 2016
[2] Demirel, D., Farabi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 358-369 358
[3] Barrett, B.F.D. Ethical Cities Are the Future, Our World. 2015. http://ourworld.unu.edu/
en/ethical-cities-are-the-future (accessed on 6 February 2016).
[4] The Ethical City: A Rationale for an Urgent New Urban Agenda, Brendan F. D. Barrett, Ralph Horne and John Fien, UN
Global Compact Cities Programme, RMIT University, Melbourne, Australia
[5] Open Government Diagram: Armel Le Coz and Cyril Lage, Democratie Ouverte.org
[6] Dünya’da ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, TÜSİAD/T-2009-06-492, ,Haziran
2009
[7] https://greatpeopleinside.com/the-disadvantages-of-business-ethics-worldwide/
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KATILIMCI
ÇERÇEVE

B
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1

Paydaş Toplantıları

Sivil Toplum Çalıştayı

Özel Sektör Çalıştayı

30

Resmi Kurum Çalıştayı

Yerel Yönetim Çalıştayı

Esnaf Temsilcileri Çalıştayı
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2

Tartışma Konuları

Kentliler

Etik kuralların
geliştirilmesi ve
uygulanmasında

Etik İş Ortamı

duyarlı vatandaş

Birey, toplum, sivil hareket’
ermaye kapasitesinin iyi
mesi.

kapasitesinin geliştirilmesi
için
Amaç: ‘Yerel, bölgesel ve küresel’
neler yapılmalı? ölçekler arası iş yapma değerlerinin

osyal değişime duyarlı
ş kapasitesini geliştirmek.

plum katılımı, katılımcı
me, yerel demokrasi, sosyal
oplum ve kültürel kimlik,
netime güven, çevre ve kültür
ine saygı vb.

Etik Kentliler
Amaç: ‘Birey, toplum, sivil hareket’
sosyal sermaye kapasitesinin iyi
yönetilmesi.
Hedef: Sosyal değişime duyarlı
vatandaş kapasitesini geliştirmek.
Nasıl: Toplum katılımı, katılımcı
bütçeleme, yerel demokrasi, sosyal
katılım, toplum ve kültürel kimlik,
yerel yönetime güven, çevre ve kültür
değerlerine saygı vb.
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Sizce,

geliştirilmesi.

yerel ve yeni nesil
ekonomi
beklentilerini
bütünleştirmenin
etik kuralları ne
olmalı?

Hedef: Yeni ekosistemlerin yaratılması.

Etik kuralların
Konular: Bölgesel,
yerel girişim ve
…………………………
girişimcilik,
gençlik istihdamı,
geliştirilmesi
ve sosyal
…………………………
girişimler,
paylaşım
ekonomisi,
uygulanmasında kentsel
…………………………
müşterekler, istihdam erişimi, vb.

Etik İş Ortamı

duyarlı vatandaş
…………………………
kapasitesinin
geliştirilmesi
…………………...

için
Amaç: ‘Yerel, bölgesel ve küresel’
neler yapılmalı?ölçekler arası iş yapma değerlerinin
geliştirilmesi.

Sizce,
…………………………
yerel ve yeni nesil
…………………………
ekonomi
…………………………
beklentilerini
…………………………
bütünleştirmenin
…………………...

etik kuralları ne
olmalı?

Hedef: Yeni ekosistemlerin yaratılması.
Konular: Bölgesel, yerel girişim ve
…………………………
girişimcilik, gençlik istihdamı, sosyal
…………………………
girişimler, paylaşım ekonomisi, kentsel
…………………………
müşterekler, istihdam erişimi, vb.
…………………………
…………………...

………………………
………………………
………………………
………………………
………………….

Sizce,

Sizce,

empatik karar alma
süreçleri ve etik
Etik Planlama
yönetişimin
ilkeleri ne olmalı?

Yönetişim

Etik yönetişim’ ilkelerinin
mesi.

Amaç: ‘Etik planlama’ ilkelerinin
belirlenmesi.

Empatik Karar Alma
rinin Tasarlanması.

Hedef: Toplumsal yaşamın temel
değerlerini gözeten planlama
Sizce,
yaklaşımı.

: Etik kuralları, ombudsman, etik

nları, İç denetim, açık yönetim,
açık veri, hesap verilebilirlik,
lik, etik liderlik, çıkar
arının belirlenmesi vb.

Etik Yönetişim

toplumsal yaşamın
temel değerlerini
gözeten etik
planlama ilkeleri ne

…………………………
empatik karar alma
Konular: Toplumla ilişki, iyi planlama
…………………………
sonuçlarına
güven, planlamayı
destekleyen
süreçleri
ve etik
değerleri açık hale getirme, bütünsel
…………………………
Etik
Planlama
vizyon, küresel
etkileri dikkate alan
yönetişimin
…………………………
bütünleşik yaklaşım, profesyonel davranış
…………………...
ilkeleri ne olmalı?
kuralları.

Amaç: ‘Etik yönetişim’ ilkelerinin
belirlenmesi.

Amaç: ‘Etik planlama’ ilkelerinin
belirlenmesi.

Hedef: Empatik Karar Alma
Süreçlerinin Tasarlanması.

Hedef: Toplumsal yaşamın temel
değerlerini gözeten planlama
yaklaşımı.

Konular: Etik kuralları, ombudsman, etik
komisyonları, İç denetim, açık yönetim,
şeffaﬂık, açık veri, hesap verilebilirlik,
erişebilirlik, etik liderlik, çıkar
çatışmalarının belirlenmesi vb.

olmalı?

…………………………
Konular: Toplumla ilişki, iyi planlama
…………………………
sonuçlarına güven, planlamayı destekleyen
değerleri açık hale getirme, bütünsel
…………………………
vizyon, küresel etkileri dikkate alan
…………………………
bütünleşik yaklaşım, profesyonel davranış
…………………...
kuralları.

Sizce,
…………………………
toplumsal yaşamın
…………………………
temel değerlerini
…………………………
gözeten etik
…………………………
…………………...
planlama ilkeleri ne

olmalı?

……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
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3

Katılımcı Görüş ve Önerileri

Sakarya,
nasıl bir şehir?

Değerlerimizin
farkında
olunmalı

Sorumluluklarımız
olmalı

Saydam yönetişim
sağlanmalı

Ortak İş Ahlakı
Kuralları
Oluşturmalıyız.

Ortak Davranış
Biçimlerini
Benimsemeliyiz.

Değerlerimize ve
Bilime
Saygı Göstermeliyiz.

Sorumluluklarımızın
Farkında Olmalıyız.

Kurallar ve
kurumlar geliştirilmeli
Eğitim
şart

Saygılı
davranmalıyız

Sivil Toplum Çalıştayı
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Aidiyet Duygusu
Geliştirmeliyiz.

Ekosistemleri
Güçlendirmeliyiz.

Aidiyet duygusu
geliştirilmeli!

Örnek
Uygulamalar
Yapmalıyız.

Sakaryalıları
Sahiplendirmeliyiz.

Özel Sektör Çalıştayı

Sosyal Uyum
Sağlanmalı
Etik ve Estetik
Öncelikli Olmalı

Soyuttan Somuta
Geçilmeli

Yaşam Kalitesi
için Haklar

Sakaryalılık Bilinci
Benimsenmeli

Resmi Kurum Çalıştayı

Ortak Vizyon için
Birlikte Hareket
Edilmeli

Bilinçlendirme
Yapılmalı

Estetik ve
Etik Sakarya için
Sorumluluklar
Belirlenmeli

Adaletli Şehir
Mutlu Şehrin
Sürdürülebilirliği

Ekosistem
Geliştirilmeli

Toplumsal
Yaşam Kuralları
Oluşturulmalı

İdareci Değil, Etik
Yönetici Olmak
Koruma Kullanma
Dengesi

Şehir
Kültürü

Kırsalda
Estetik

Yerel Yönetim Çalıştayı
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İnsani Değerler
Korunmalı

Kentin Dönüşümü,
İstihdam İle Birlikte
Planlanmalı

Sanayi ve
Üniversiteler
Buluşmalı

Uygulama
Yapılmalı

Esnaf Temsilcileri Çalıştayı
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Geleceğin
Mesleklerine Yönelik
Eğitimler Verilmeli

Tarihi Yitirmeden,
Geleceğe
Hazırlanılmalı

Esnaflar
Bilgilendirilmeli ve
Sorumluluk Almalı

Ahilik
Kültürünün Etik
Değerleri

Sivil Toplum Çalıştayı
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Özel Sektör Çalıştayı

38

Resmi Kurum Çalıştayı

39

Yerel Yönetim Çalıştayı

40

Esnaf Temsilcileri Çalıştayı

41

42

SÜREÇ
TASARIMI

C

43

Sorunlar

Değerler

Süreç

Ortak Hareket Çağrısı

Farkındalık
Aidiyet

Çok Kültürlülük
Tarih
Doğa
Örf ve Adetler

Eğitim Programı
Ekosistem
Davranış Biçimleri
Sakarya İmajı
Ortak Kurallar

Sakaryalılar
Normlar
Bileşenler

Keşfet

Tasarla

Uygula

Sorunlar ve Değerler

Strateji ve Çözüm

Örnek Proje

BM
Küresel
Hedefler

Kendimize
Özgü
Hedefler

Yol
Haritası

Süreç Tasarımı
44

İletişim
Planı

Etik
Bildirgesi
(Manifesto)

Eğitim
Programı

Uygulama
Programı

Yöntem

Analiz
Gözlem
Sorgu
Soru
Fark Et

Ürün

Eğitim Programı
Yol Haritası
Bildirge

Çağrı

Ortak Hareket

Keşfet

Tasarla

Uygula

Sorunlar ve Değerler

Strateji ve Çözüm

Örnek Proje

İşbirliği
Üniversite
STK’lar
Kamu
Belediye
Özel Sektör

Birlikte
Tasarlama

Görünür
Kılma

Eğitim
Programı

Pilot
Projeler

İnfografik
Klavuz
Sosyal Medya
İletişim Stratejisi

45

46

BİLDİRGE
10S

D
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‘’Saygı düzenin anahtarıdır’’
(M. Kemal Atatürk)

‘’ Her insan herkes karşısında
her şeyden sorumludur’’
(Dostoyevski)

Toplumsal değerler
Özgürlükler
Meslek
Toprak
Kültürel farklılıklar
Üretici
Tüketici
Fırsat eşitliği
Örf ve adetler
Değerler
Aile-birey
Çevre

‘Ya göründüğün gibi ol,
ya da olduğun gibi görün’’
(Hz. Mevlana)

Dürüstlük
Toplumsal davranışlar
Ticari ilişkiler
İş yapma
Açık yönetim
Hesap verilebilirlik
Güven sağlama

Birey-aile-toplum
Kent hakları
Ortak yaşam kuralları
Çevre
Meslek ve bilim
Gelecek nesil
Ticari ilşkiler

Fırsat eşitliği
Adil bölüşüm
Dürüstlük
Açık veri
Cinsiyet, ırk, inanç, yaş
İfade özgürlüğü
Hizmetlere eşit erişim
Ayrımcılık yapmama
Katılımcılık
Kentli hakları
İstihdama erişim

‘’Terazide güzel ahlaktan da
ağır gelen bir şey yoktur.’’
(Hz. Muhammed)

‘’ Bir şeye sahip olmak
değil, layık olmak önemlidir.
(Erich Fromm)

Aidiyet
Kimlik
Tarih
Kültür
Coğrafya
Şehir, yöre
Çeşitlilik
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Liyakat
Açık yönetim
Hesap verilebilirlik
Dürüstlük
Karar süreçleri
Bilgi paylaşımı

ağduyu

‘’Olgun kişi, güzel söz söyleyen
değil, söylediğini yapan ve
yapabileceğini söyleyen kişidir’’
(Konfüçyüs)

Tecrübe
Sorumlu vatandaş
Örf ve adetler
Kurumlar ve kurallar
Sevgi ve saygı
Meslek ahlakı
İş Ahlakı

‘’Günahtan sakınmak,
tövbe ile uğraşmaktan kolaydır’
(Hz. Ömer)

Doğru ve yanlış
davranışlar
Doğru karar verme
Vicdan
Deneyim
Açık ve net
Katılımcı bütçe

‘’Özü doğru olanın,
sözü de doğru olur.
(Hz. Ali)

‘’Doğru söylemekte
korkmayınız’’
(M. Kemal Atatürk)

Etik olmayan kurallar
Kötü davranışlar
Hile, aldatmaca
Haram
İftira

‘’Söz kişiyi yüceltir veya
alçaltır.’’
(Yunus Emre)

Kurallara uyma
Verilen sözler
Alınan kararlar
Tüketici hakları
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Çünkü;
Doğama,
kültürüme,
tarihime, mesleğime,
aile değerlerime,

Aile ve topluma, ortak yaşam
kurallarına, mesleğime karşı

SORUMLUYUM

SAYGILIYIM

Toplumsal davranışlarda, ticari
ilişkilerde, açık yönetimde, hesap
vermede ve güven sağlamada

SAMİMİYİM
Kimliğime, kültürüme,
şehrimin değerlerine kendimi
ait hissetme duygusuna

SAHİBİM

50

Fırsat eşitliğinde, adil bölüşümde,
adalette, eğitimde, cinsiyet, ırk, inanç,
yaş, doğum yerine bakmaksızın yerel ve
sosyal hizmetlerde

SOSYAL ADALETLİYİM
Doğru ve yanlışı ayırmada,
vicdanlı olmada, açık ve net
olmada

SAĞDUYULUYUM

Sevgi ve saygıya, meslek
ahlakına, sorumlu
vatandaşlığa, örf ve
adetlere, kurumlar ve
kurallara

SADIĞIM
İnsan haklarında, kentli
haklarında, tüketici haklarında

SÖZÜMÜN ERİYİM
Liyakat, açık yönetim,
hesap verilebilirlik, karar
süreçlerine katılım, bilgi
paylaşımı konularında

SAYDAMIM

Kötü davranışlar, hile ve
aldatmaca, haram ve iftira ile etik
olmayan tüm davranışlardan

SAKINIRIM
51
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YOL
HARİTASI

E
53

01

Özel
Sektör
Çalıştayı

03

29.06.2020
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02

05

23.07.2020

08.07.2020

Sivil
Toplum
Çalıştayı

Yerel
Yönetimler
Çalıştayı

Resmi
Kurum
Çalıştayı
16.07.2020

04

Saka
Kent E
Bildirg
Rapo
11.09.2

Esnaf
Temsilcileri
Çalıştayı
09.09.2020

Sakaryalılar
Akademi
STK’lar
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Yerel Yönetimler
Diğer

Keşfet
Tasarla
Uygula

arya
Etiği
gesi
oru

06

020

Etik Kurul
Oluşturulması
Eylül

Eğitim
Programı
Tasarımı
Ekim

08

07

Ortak Hareket
İşbirliği
Çağrısı
Kasım

10

Büyük
Buluşma
Aralık

Öncü Program
ve Proje
Tasarımı

A. Kavramsal Çerçeve
B. Katılımcı Çerçeve
C. Süreç Tasarımı
D. Bildirge (10S)
E. Yol Haritası

09

Örnek Proje
Uygulama
Yılı
2021

Roller ve
Sorumluluklar
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Sivil Toplum Çalıştayı Katılımcıları
Ekrem Yüce
Prof. Dr. Mustafa İSEN
Prof. Dr. Kenan Gürsoy
Mustafa AK
Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR
Prof. Dr. Köksal ALVER
Prof. Dr. Musa TAŞDELEN
Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU
Dr. Aydın AKTAY
Ethem YILDIRIM
Sami KAFADAR
Sinan ÇİLELİ
Hüsnü GÜRPINAR
Prof.Dr. Bilal ERYILMAZ
Cevat EKŞİ
Ravda KEÇEOĞLU YOLCU
Zehra DİRİM
Burcu BAŞAR AKGÜN
Dr. Zeynep ÖZ
Dr. Cem KIRLANGIÇOĞLU
Dr. Osman KIRTEL
Alp ARISOY
Ahmet Onur ALTUN
Bedrullah ERÇİN
Ziya CEVHERLİ
Ali OKTAR
Doç. Dr. Furkan BEŞEL
Veysel ÇIPLAK
Resul NARİN
Murat MUTLU
Ömer TURAN
Esen AKBAŞ
Arzu SAYGINER ÇİL
Melike ARIK NAL
İbrahim İŞERİ
Devrim ŞAVLI
Aziz Onur ALADAĞ
Şevket KIRICI
Ömer KAYA
Serkan AKIN
A. Faruk GÖKSU
Sonia IRANİ
Sıla AKALP
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
26. Dönem Sakarya Milletvekili
Büyükelçi, Diplomat, Felsefeci, Araştırmacı, Yazar
Genel Sekreter, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Sosyoloji Bölümü
Sakarya Üniversitesi , Sosyoloji Bölümü
Sakarya Mimarlar Odası Başkanı
Sakarya Kent Konseyi Başkanı
Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Büyükşehir Belediyespor Klubü Başkanı
Cumhurbaşkanı Danışmanı
SATSO Kadın Girişimciler , İcra Komitesi Başkanı
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Bölümü
Akademisyen-Sakarya Kent Konseyi Üyesi
ÇEKÜL Vakfı
ÇEKÜL Vakfı
Genel Sekreter Yardımcısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Önceki Daire Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme , Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı, MARKA
Proje Uygulama Birim Başkanı, MARKA
Sakarya Yatırım Ofisi Koordinatörü, MARKA
Proje Uzmanı, MARKA
Mimar
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı

Özel Sektör Çalıştayı Katılımcıları
Ekrem Yüce
Prof. Dr. Mustafa İSEN
Akgün ALTUĞ
Mehmet Tuncer ACAN
Taner BELGE
Zafer BEKDEMİR
Hasan ALİŞAN
Ali İhsan GÜNEŞ
Ümit KARAYAKA
Erol ÖZTÜRK
Yıldız BEZEK
Müjgan ZAMAN
Hatice AKMAN
Şebnem ERKAZANCI
Serap YILMAZ
Ertuğrul KOCACIK
Ceren USLU
Kübra Sultan YÜZÜNCÜYIL
Mustafa AK
Sinan ÇİLELİ
Mustafa AK
Osman ÇELİK
Elif SARIOĞLU
Veysel ÇIPLAK
Arzu SAYGINER ÇİL
Melike ARIK NAL
İbrahim İŞERİ
Mehtap YILMAZ
Prof. Dr . Sima NART
Necmettin AKGÜL
Semih KINALI
A. Faruk GÖKSU
Sıla AKALP
Sonıa BAGHERNEZHAD

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
26. Dönem Sakarya Milletvekili
SATSO Başkanı
SATSO, Çevre ve Şehircilik Komisyonu Bşk.
SATSO, Turizm Komisyonu Bşk.
Sakarya GİAD Yönetim Kurulu Bşk.
SESOB, Yönetim Kurulu Bşk
Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı
SASİAD Dernek Bşk.
Sakarya Kent Şurası Başkanı
DRC Kauçuk Yönetim Kurulu Üyesi
SAGÜDER Fotoğraf Sanatçısı
Gastronomi Pastacılar Dernek Başkanı
Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı
TOYOTA
SATSO , Sanayi Araştırma ve Geliştirme Komisyonu
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Yazar
Gastronomi Kitap Yazarı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Sakarya Kent Konseyi Başkanı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
BELPAŞ A.Ş, Genel Müdür
Şube Müdürü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme , Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Fon ve Kaynak Geliştirme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
SATSO
Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı
Sosyolog
Sakarya Ticaret Borsası, Özel Kalem Müdürü
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı
Kentsel Strateji, Şehir Plancısı
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Resmi Kurum Çalıştayı Katılımcıları
Ekrem Yüce
Mustafa AK
Sinan ÇİLELİ
Fatih SAVAŞAN
Hüseyin KAŞKAŞ
Doç Dr. Aziz ÖĞÜTLÜ
Fazilet DURMUŞ
Süleyman ACAR
Emre ATMACA
Hülya KORKUT
Ahmet ÇELİK
Tekin KAYA
Onur KURTÇU
Mehmet Alper CANTİMER
Ömer Faruk KÖSEOĞLU
Murat UNCUOĞLU
Veysel ÇIPLAK
Arzu SAYGINER ÇİL
Melike ARIK NAL
İbrahim İŞERİ
A. .Faruk GÖKSU
Sıla AKALP
Sonıa BAGHERNEZHAD

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Genel Sekreter, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Kent Konseyi Başkanı
Sakarya Üniversitesi Rektörü
Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Sakarya Sağlık Müdürlüğü
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ticaret İl Müdürü
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Sakarya Vergi Dairesi Başkanı
İşkur İl Müdürlüğü
KOSGEB İl Müdürü
SUBÜ
Sakarya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
MARKA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Kentsel Strateji
Kentsel Strateji
Kentsel Strateji

Yerel Yönetim Çalıştayı Katılımcıları
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Ekrem Yüce
Prof. Dr. Mustafa İSEN
Mutlu IŞIKSU
Yusuf ÖZDEN
Ünal GÜNDÜZ
İsmail KARAKULLUKÇU
Fevzi KILIÇ
İsmail GÜNDOĞDU
Remzi AKÇAY
Murat KEFLİ
Ahmet ACAR
Osman CERRAHOĞLU
Yusuf ALEMDAR
Koray Oktay ÖZTEN
Halim BURUCU
Mustafa AK
Yasin ÇETİN
Murat MUTLU
Murat TOPUZ
Mustafa ÇÖPOĞLU
Mehmet İR
Behlül BAYRAK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
26. Dönem Sakarya Milletvekili
Adapazarı Belediye Başkanı
Adapazarı Belediye Başkan Yard.
Akyazı Belediye Başkan Yrd.
Arifiye Belediye Başkanı
Erenler Belediye Başkanı
Ferizli Belediye Başkanı
Geyve Belediye Başkan Yrd.
Kaynarca Belediye Başkanı
Kocaali Belediye Başkanı
Pamukova Belediye Başkan Yrd.
Serdivan Belediye Başkanı
Söğütlü Belediye Başkanı
Serdivan Belediye Başkan Yrd.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Danışmanı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği D. Bşk.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal İşler D. Bşk.
MARKA, Genel Sekreteri
Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi
Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi

Evrim ÖRKMEZ YETİM
Aysun GÖZYUMAN
Cüneyt ŞENSOY
Ahmet Öztürk HACIEYÜPOĞLU
Hasan ÇETİNKAYA
Adem SAFA
Hızır Çağrı GÜNGÖR
Yaşar AYGÜNEŞ
Muhammet ÇAKIRBAŞ
Azmi ÇELEBİ
Recep BOĞAZ
Emre YILMAZ
İbrahim PİLAVCI

Adapazarı Belediyesi, Özel Kalem Md.
Arifiye Belediyesi Meclis Üyesi
Arifiye Belediyesi Meclis Üyesi
Erenler Belediyesi Meclis Üyesi
Geyve Belediyesi Meclis Üyesi
Hendek Belediyesi Meclis Üyesi
Hendek Belediyesi Meclis Üyesi
Hendek Belediyesi Meclis Üyesi
Karapürcek Belediyesi Meclis Üyesi
Kaynarca Belediyesi Meclis Üyesi
Kaynarca Belediyesi Meclis Üyesi
Kocaali Belediyesi Meclis Üyesi
Söğütlü Belediyesi Meclis Üyesi

Esnaf Temsilcileri Çalıştayı Katılımcıları
Ekrem Yüce
Mustafa AK
Sinan ÇİLELİ
Hasan Alişan
Turhan Salihoğlu
Şakir Feridun Canbaz
Ahmet Akdardağan
Haluk Hacıoğlu
Halit Karaduman
Ahmet Hamdi Ürküt
Bahattin Kılınç
Cevdet Karaca
Metin Gürkaş
Erol Maden
Halil İbrahim Balcı
Özcan Berber
Hasan Pınarcı
Mehmet Altay
Ramazan Pekbal
Nihat Kopal
Coşkun Bilir
Ali Ak
İsmet Karapınar
Serdar Gök
Ali Kayabaşoğlu
Orhan Özer
Ali Bektaş
Cevat Demir
Muhittin Kılıç
Muzaffer Kabacan
Yekta Tepe
Emre Muti
Suat Demirel
İbrahim Çokluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Genel Sekreter, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Kent Konseyi Başkanı
Sakarya Oto Sanatkarlar Odası Başkanı
Sakarya Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Sakarya Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Sakarya Bakkallar Ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı
Sakarya Berberler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı
Sakarya Besiciler Esnaf Odası Başkanı
Sakarya Çiçekçiler Hediyelik Eşya Ve Züccaciyeciler Odası Başkanı
Sakarya Demirciler Ve Tornacilar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Sakarya Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı
Sakarya Eloktronikçiler Bilgisayar Tamircileri Esnaf Odası Başkanı
Sakarya Emlak Komisyoncuları Ve Danışmanları Odası Başkanı
Sakarya Fırıncılar Odası Başkanı
Sakarya Fotoğrafçılar Ressam Ve Tabelacılar Odası Başkanı
Sakarya İnşaat Yapıcıları Odası Başkanı
Sakarya Kahveciler Odası Başkanı
Sakarya Kamyoncular Ve Kamyonetçiler Odası Başkanı
Sakarya Kasaplar Odası Başkanı
Sakarya Kitap Kırtasiye Büfe Gazete Bayileri Tekel Maddeleri Satıcıları Odası Başkanı
Sakarya Kuaförler Ve Güzellik Salonu İşletmeciliği Odası Başkanı
Sakarya Kunduracılar Odası Başkanı
Sakarya Lokantacılar Aşçılar Köfteciler Ve Kebapçılar Odası Başkanı
Sakarya Marangozlar Odası Başkanı
Sakarya Metal İş Ve Madeni Eşya Odası Başkanı
Sakarya Minübüsçüler Odası Başkanı
Sakarya Otobüsçüler Ve Servis Araçları Odası Başkanı
Sakarya Sandalyeciler Ve Mobilyacilar Odası Başkanı
Sakarya Sebze Ve Meyveciler Odası Başkanı
Sakarya Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Odası Başkanı
Sakarya Sıhhi Tesisatçılar Ve Kaloriferciler Odası Başkanı
Sakarya Şekerci Ve Pastacılar Odası Başkanı
Sakarya Terziler Tuhafiyeciler Odası Başkanı
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