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Mehmet Semih PALA  
İnşaat Mühendisi 

Bursa Kent Konseyi Başkanı 
 

Günümüz kent hayatının en önde gelen gerekliliklerinden biri de sürdürülebilir kalkınmadır. 
Önemi artık tüm dünyada anlaşılmış ve dünya çapında buna yönelik sayısız proje geliştirilmiştir. 
Demokratikleşme yolunda atılan adımlarda 5393 sayılı yasa ile yasal hale getirilen KENT KON-
SEYLERİ sürdürülebilir kalkınma projelerinin üretilebilmesi açısından da çok önemli bir şanstır.   

Belediye olan her yerde kurulması gereken kent konseyleri yasa ve yönetmeliklerden aldığı güçle 
çok önemli SİVİL TOPLUMSAL KURULUŞ haline geliyor. Konseyler kendi yörelerinde halkın ve 
toplumsal örgütlerin katıldığı, çözümlerin üretildiği, düşüncelerin yönetimlere aktarıldığı en 
önemli DEMOKRASİ PLATFORMU haline geliyor. 

Yasada konsey katılımcısı olarak belirlenen katılımcı profili Valilik, Belediyeler,  Üniversiteler, Ka-
mu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki / Akademik  Meslek Odaları – İş Hayatı 
Meslek Odaları,  Siyasi Partiler, Sendikalar, Vakıflar, Muhtarlıklar, (Teknik – Ekonomik/Sosyal -
Kültürel / Sportif / Hemşehri) dernekleridir. Böylesine güçlü yapıya sahip konseyler, gücünün 
bilincinde olmalıdır.  

İşte Bursa Kent Konseyi tüm kurumların biraraya gelerek kentin öncelikli sorunları doğrultusun-
da katılıma ve ortaklığa dayalı projeler üretebildiği bir  platform olarak kentin en önemli değerle-
rinden biri haline gelmiştir. Ülkemiz insanı ve toplumsal kuruluş yöneticileri kendilerine tanınan 

şansı çok iyi değerlendirmelidirler. Kent Konseyleri belirli kesimlere değil, herkese ve her kesime 
hitap edebilmeli, demokrasi platformu ve bir çatı kuruluşu olarak ORGANİZASYON ve KOORDİ-
NASYON GÖREVİ yapmalıdır.  

Görüş beyan edilen, öneriler sunulan, gönlünce değil, gönüllü olarak çalışılan, kent insanının ve 
kurumlarının sahiplendiği BULUŞMA NOKTASI olmalıdır. Bursa Kent Konseyi bunların tümünü 
başarabilmiş bir çatı kuruluş olarak demokrasi kültürünün, uzlaşma ve hoşgörü anlayışının, sos-
yal hayatta insan ilişkilerinin, özgürlükler ve insan haklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kal-
kınmanın başarılabilmesi için TOPLUMSAL DENGE ÇİZGİSİ ANLAYIŞI ile çalışmalar yapmaktadır.   

Bursa Kent Konseyi, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılabilmesi için uğraş veren bir kuru-
luş olarak sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla bütünleştirilmesini 
de amaçlamaktadır. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi bünyesinde  faaliyetlerini sürdüren Sür-
dürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, (TOSYÖV) desteğiyle ‘Dağ Yöresi Kalkınma Çalıştayı’nı dü-
zenledi. Önemli çıktılar elde edilen bu çalıştayın ardından ilçelerimizin de sürdürülebilir kalkın-
madan payını alabilmesi için ilçe belediyeleri ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’ nin desteği 
ile Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştay’larını gerçekleştirdi.  

Bursa Kent Konseyi, sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğini doğru plan-
layabilmek açısından öneminin bilincinde olarak bu önemli çalışmalara hız kesmeden ve kararlı-
lıkla devam edecektir.  
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Kent Konseyleri ve Sürdürülebilir Kalkınma 
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İznik büyük zenginlik… 

 
 
 
 
 
 
Dr.Mustafa UYSAL 
Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Temsilcisi 

 
Dört imparatorluğa ev sahipliği etmiş İznik.  

Bize çok yakın ama bir o kadar da uzak bir şehir burası. Bursa’dan bakınca gölü ile, Ayasofya-
sı ile, antik tiyatrosu ve surları ile hatırlanan İznik aslında büyük bir zenginlik.  

Osmangazi’nin başkent seçerken Bursa ile İznik arasında kalması da bu yüzden manidar. İyi 
ki başkent olmamış demeden de geçemiyorum. Yoksa bu topraklar üzerinde İznik’i kaybedebi-
lir yerinde bir başka şehir bulabilirdik. Aslında 5 yıl kadar Osmanlı başkenti olmuş İznik, on-
dan önce Selçuklu, Bitinya ve Makedonya İmparatorluğu’na da başkentlik etmiş. 

İlk ekümenik konsil toplantısı, M.S. 325 tarihinde 218 piskoposun katılımıyla burada yapılmış 
ve Hristiyanlık dinine hayat veren ve "İznik Yasaları" adıyla bilinen 20 maddelik karar Senatüs 
Sarayı’nda alınmıştır.  

İmparator I. Constantinus'un huzurları ile yapılan I. Konsil toplantısı şiddetli tartışmalara sah-
ne olur. İskenderiyeli din adamı Arius'un "Hz. İsa'nın sadece bir insan olduğu ve tanrıdan dün-
yaya gelmediği" şeklindeki kısa sürede taraftar toplayan tezi, toplantıya katılan piskoposları 
çileden çıkarır.  

Sonuçta bugün de savunulan Hz. İsa'nın tanrının oğlu olduğuna dair sav kabul görür. Arius ve 
arkadaşları toplantıdan kovulur.  

VII. ve son Ekümenik Konsil toplantısı 787 tarihinde İznik'teki Ayasofya Kilisesi'nde yapılır. 

Şimdi İznik Belediyesi 8. Konsil’i toplamaya çalışıyor. 

İznik, tarih şehri, normal şehir tabanının 3-5m altında başka bir şehir var aslında.  

Bunu Lefke kapıdan geçerken, Ayasofya’nın yanında ve eski çini fırınlarını izlerken görebiliyor-
sunuz. Surlar ile çevrilmiş İznik’te sur içinde maalesef bu güzel şehir kaybolmuş.  

Şimdilerde bu güzellikleri tekrar ortaya 
çıkarma çabası var. Yeşil cami, şeyh 
Kudbettin Camii, Murad Hamamı gün 
yüzüne çıkarılıyor. En önemli proje de 
kentin içindeki yeni yapıların sur dışına 
çıkarılması. 

Şeyh Kudbettin, Eşrefoğlu Rumi, Alaed-
din Ali Esved Karahisari, Çandarlı Halil 
Hayreddin Paşa, Davud-i Kayseri, Dede 
Kayseri, Kutbuddin İzniki, Abdurrahim 
Tırsi, Abdülvahap hazretleri hep bura-
da misafir ediliyor.  
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Osmanlı’daki ilk medrese burada kurulmuş, devrinde en az 4 üniversiteye sahip olan bu şirin 
şehir şu anda mahzun durumda. Fethin sembolü olan Ayasofya, geçen yıl ibadete açıldı. Ne 
güzel buradan tüm şehre ezan sesi ile seslenmek. Fakat sanki açılıştan sonra kendi haline bı-
rakılmış Ayasofya. Yaz aylarında restorasyon tamamlandığı için, muhtemelen tarihi yapıyı boz-
mamak adına pencerelere konulan camlar artık cemaati koruyamıyor, bu yüzden herkes eline 
geçen süngeri buralara sıkıştırmış. Yakışmamış bu görüntü Ayasofya’ya.  

Yakışmayan başka şeyler de vardı ama böylesine güzel bir toplantı sonrası bunları bahis konu-
su yapmak uygun değil. Zaten belediye başkanımız da bunların çözüleceği sözünü verdi. 

İznik bir doğa cenneti. İnsanlar buraya güneşin batışını seyretmeye geliyor. Dünya’daki ilk 3 
gün batımı görüntüsü buradan yakalanıyor. 14 Temmuzda insanların iskele çevresinde adeta 
sessizce güneş ile birlikte göle kavuşmanın sessiz çığlığını yaşamaya geldiğini öğreniyoruz. 

 Bursa’da hava karlı iken bu-
rada güneş bize gülümsüyor. 
Cenab-ı hak adeta İznik’e bir 
başka bakıyor. Ovasından be-
reket fışkırıyor, gölünde, top-
rağında, taşında büyük zen-
ginlikler var. İznik, plansız ve 
sorumsuz gelişmenin kurbanı.  

Gölde yetişen leziz balıklar, 
daha fazla kazanma uğruna 
gümüş balıklarına kurban 
edilmiş. Artık yer yer yosunlar 
kaplamış gölü.  

Şehrin ilk kurucuları dört yö-
nü ortadan ikiye bölecek şekil-

de planlamışlar. Artık bu yol-
lar yerlerini çıkmaz sokaklara 
bırakmış.  

İznik içlerine kimse aracıyla girmeye cesaret edemiyor. Tarımdan eskisi gibi kazanç sağlanamı-
yor ve balıkçılık ta o kadar kazandırmıyor. Peki ne oldu bu güzelim İznik’e? İşte bunun sebebi-
ni araştırmak için İznik’te idik. Tarihi, doğası, kültürü ve sosyal yapısı ile İznik, kalkınmanın 
motoru olabilecek potansiyelleri barındırıyor. Halkının güler yüzü, üretme isteği ve işbirliği bu-
nu gösteriyor. İznik bu toplantı ile sürdürülebilir kalkınmanın temellerini atmış oldu.  

Buradan çıkan projeler, İznikli’yi Aya çıkarmayacak ama İznik’ i tekrar eski ihtişamına kavuş-
turacak.  İnsanlar çok şey istemiyor, sadece biraz ilgi ve farkındalık onlara yetiyor. İznik, tek-
rar keşfedilmeyi bekliyor.  

Yeni yapılacak İstanbul – Bursa otoyolu İznik’i çok değiştirecek. Şimdiden bu değişikliğin yöne-
tilmesi gerekecek. Yoksa kaybettiğimiz İznik’i bir daha bulmamız mümkün olamayacak. 

İznik, bir başka zenginlik.  

Yanı başımızda üstü toprak örtülmüş bir zenginlik. Gelin bunu menfaat uğruna kaybetmeye-
lim. Avrupa’nın Prag’a yaptığını biz de İznik’e yapalım. Tüm dünyanın ortak eseri olsun burası. 
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İznik'in kalkınmasına önemli ölçüde ışık tutuldu 

 
 
 
 
 
 
Kadri ERYILMAZ 
İznik Belediye Başkanı 

 
TOSYÖV Vakfı bilindiği üzere Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde etkin rol ala-
rak, bu mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından benimsenmesine çalışan bir sivil 
toplum kuruluşudur.  
TOSYÖV Vakfının amacı, KOBİ’lerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolla-
rı bulmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde girişimcilik ortamının yaratılmasında, kültürünün 
gelişmesinde tüm etkinliklere öncülük etmek ve desteklemek, KOBİ’lere ulusal ve uluslararası 
piyasalarda güçlü birer yapı kazandırmaktır. 
İlçemizde İznik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu ve 
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(Bursa Destekleme Derneği TOSYÖV) ile birlikte İznik'in potansiyelini ortaya çıkarmak, kalkın-
manın sürdürülebilmesi için yerel yöneticilerle güç birliği yaratma düşüncesi ile Belediyemiz 
düğün salonunda bir çalıştay gerçekleştirdik.  
Gerçekleşen toplantıda TOSYÖV’’ün hedefleri doğrultusunda etkin ve kaliteli hizmet sunmak 
adına çalıştay düzenledik.  
Amacımız; 
 Yerel yöneticilere ve ülke yöneticilerine yapılan toplantıların, arama ve tarama çalışmala-

rının sonuç bildirgelerini duyurarak KOBİ’lerin sesi olmak.  
 Bölgeye devletin daha fazla yatırım yapmasını, daha fazla bütçe ayrılmasını sağlayacak 

çalışmalarda aktif rol oynamak.  
 Dernek etkinliklerini artırarak ülke gelişimine katkı sağlamaktır.  
 Katılımcı bir örgütlenme yapısını en üst seviyede tutmak.  
 Dernek üyelerinin işlerini geliştirmede, hedeflerini geliştirmelerine vesile olmak. 
 Hedeflerini büyütmede ve dışa açılmalarında danışman nokta olmaktır. 
Bu çalıştayda İznik’in 10–50 yıl süresinde kalkınması sürecini masaya yatırdık ve İznik’i nere-
ler de‘’İznik’i nerelerde görmek istersiniz?’’ sorusuna cevap arayarak,; 
 İznik GölündenGölü’nden İstanbul’a Deniz Uçak seferlerinin düzenlenmesi,  
 Son konsülün İznik’te toplanması,  
 İznik GölününGölü’nün Karsak Deresi vasıtası ile Marmara denizine bağlanarak deniz 

ulaşımına başlanması,  
 Göl içerisinde adacıklarda restaurantların açılması,  
 İznik Sur içinin tamamen sur dışına taşınıp ilçenin açık hava müzesi haline getirilmesi  
gibi çılgın projeler ortaya çıkardık.  
 
Bu bağlamda alınan kararların hazırlanacak 
olan rapor doğrultusunda, İznik'in kalkınması-
na önemli ölçüde ışık tutacağına inanıyoruz.  
İznik halkı adına İznik için yapılan bu çalıştayın 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.  
TOSYÖV’ün bu başarılı çalışmalarını takdir ede-
rek, bu çalışmaların devamının gelmesini te-
menni ediyorum. 
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Kenan ZENGİN 
İznik Belediye Başkan Yardımcısı 
 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu ve TOSYÖV (Türkiye Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı) ile birlikte düzenlediği-
miz çalıştay dikkat çekiciydi. 

İlçemizde ilk olma özelliğine sahip İznik’te sürdürülebilir kalkınma çalıştayını İznik’ten bütün 
kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik.  

Bu çalıştayda İznik’in kalkınması için gereken ihtiyaçlar bilimsel olarak ortaya konmuştur. 

Derneğimizin TOSYÖV tarafından belirlenen prensipler çerçevesinde yapılan bu çalışma tüm 
ülkeyi kapsayan ana vizyona hizmet ediyor. 

 Bunun dışında amacımız, İznik ve çevre kesimlerin KOBİ sorunlarına dikkat çekmek, çözüm 
yolları önermek ve sorunların çözümü için yerel potansiyellerini harekete geçirecek faaliyetler 
gerçekleştirmektir.  

Girişimcinin gücü, kamu kurum ve kuruluşlarının olanakları ile bütünleşerek ilçemizde ortaya 
konan çalışma ile ekonomik, kültürel hayatımıza yansımıştır. 

Sosyal faaliyetlerde aktif rol oynayan belediyemiz, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu ku-
rum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak İznik’in gelecek vizyonuna önemli katkı koymuştur. 

Belediyemiz geleceği de şekillendiren bir kurum olma vizyonu içerisindedir ve;  

 Ulaşım sorunlarını çözmüş,  

 Düzenli kentleşen,  

 Tarihi dokuya ve çevreye zarar vermeden gelişmiş sanayi bölgeleri üretebilen, 

 Tarımdaki istihdamını turizme kaydırabilen,  

 Tarımını verimli yapabilen,  

 Dünya çapında fuarlara ve kongrelere ev sahipliği yapan,  

 Marka olmuş, 

 Üniversitelere sahip,  

 Sağlığa yararlı kaynaklarını aktive edebilen, 

 Doğal göl potansiyelini turizmde kullanabilen  

bir ilçe vizyonu önermektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve göstergelerinin oluşturulması ve bu çerçevede ortakla-
şa çaba ve adımların atılması en büyük amacımızdır.  

Kolektif düşünceyle ortaya çıkacak yol haritasını sağlam ve kararlı adımlarla takip edeceğiz. 
Çalıştaya katılarak İznik’in geleceğine farklı bir bakış getirecek, konusunda uzman katılımcıla-
rımız ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. 

Kollektif düşünceyi önemsiyoruz! 
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Habil DURAN 

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

Ülkemiz iş dünyası kendini ve toplumu geleceğe taşıyacak proje ve çalışmalarda ne yazık ki 

yeteri kadar örneğe sahip değil. Bu nedenle ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir 

kalkınma çalıştaylarını TOSYÖV Bursa olarak önemsiyoruz. Önemsiyoruz çünkü KOBİ’ler ola-

rak gönül koyduğumuz ülkemizin kalkınmışlığı adına yerel liderler, girişimciler ortaya çıkar-

mayı kendimize dert edindik. Bu nedenle İznik de diğer ilçelerimizdeki çalıştaylarımız gibi bizi 

oldukça fazla heyecanlandırdı. Burada oluşan fikirlerimiz ve ortaya çıkan projelerimiz gelecek 

yüzyıllarda İznik’in yüz akı planlamaları olarak adımızı ilçenin onurlu tarihine yazdıracak. 

Bundan o kadar mutluyuz ki bu duygumuzu tarif etmede zorlanıyorum. Sadece bu kadar da 

değil. TOSYÖV Bursa olarak hayata geçirdiğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayları’mız KO-

Bİ kent bütünleşmesi anlamımda da farkındalık yarattı. Kamunun ve sivil yaşamın ekonomik 

kalkınma adına düşünce üreten tüm kurum ve kuruluşlarının yetkilileri bizim çalışmalarımız-

dan övgü ile söz ediyor.  

TOSYÖV Bursa hayata geçirdiği etkinlikler, oluşturduğu projeler ve eğitim çalışmaları ile tüm 

SİAD’ların rol modeli oldu. İşte ‘İznik Çalıştayı’mız da bu süreçte bir kez daha ses getirdi.  Ka-

muoyu ve medya burada önerilen projeleri gündeme taşırken ilçe adına yapılan bu önermeler 

İznik’in vizyonunu değiştirecek nitelikte. İznik Gölü ile ilçenin tarih, turizm ve tarım potansi-

yelini değerlendirmeyi amaçlayan projelerin en dikkat çekici olanı ise İznik Gölü’nün oluşturu-

lacak bir su yolu ve kanal ile Karsak Boğazı üzerinden Marmara Denizi’ne bağlanması fikriydi. 

Dört medeniyete başkentlik yapmış, gün batımının dünyadaki en iyi seyrine sahip 5 noktasın-

dan biri olan İznik’in gölü ve tarihin içerisindeki kavşak konumu ile gelecekte hangi noktada 

olacağını ele alan çalıştayda ikinci en önemli proje önermesi ise  İznik’in mevcut yerleşkesinin 

başka yere taşınarak buranın müzekent haline 

getirilmesiydi. Sürdürülebilir kalkınma adına 

Bursa Kent Konseyi ve İznik Belediyesi ile ger-

çekleştirdiğimiz ortak çalışmada 150’ye yakın 

proje ortaya çıktı. Çalışmamız bu anlamı ile de 

kayda değer bir fark yarattı. İlçenin çeşitli 

STK’ları ile siyasi parti temsilcilerinin de destek 

verip İznik için kenetlendiği, el ele verdiği top-

lantıda havada uçuşan fikirlerin bazları daha 

şimdiden Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA’nın 

planlamalarına yansıdı. TOSYÖV Bursa olarak 

ne kadar gururlansak azdır. 

TOSYÖV’ün çalışmaları tüm SİAD’lara rol model oldu! 
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Yahya Temel TATLISU 

Dış Ticaret—Yatırım Danışmanı 
 
Tarihte herhalde çok az yer vardır İznik gibi. Tüm dünyada ses getiren hadiselere ev sahipliği 
yapmış. Geçmişi ta Büyük İskender’in mirasını paylaşmak için kavga eden büyük komutan-
lardan Antigono Monophthalmos’a dayanan. 

İlk adı "Antigonia" olan İznik aslında doğal tarih hazinesi belki de Türkiye’nin turizmde ka-
derini değiştirecek bir yer. İskender ardıllarının önderi  Lysimakhos, İÖ 301'de Hypsos Sava-
şı’nı kazanınca bu genç kente el koyar ve sevgili eşinin adının ölümsüzleşmesini istediğin-
den, Antigonia adını "Nikaia" olarak değiştirir. 

Bu konuda değişik bir efsane daha rivayet edilmektedir. MÖ.279'da Bithynia Kralı Zipoites, 
Nicaia'yı ele geçirdi. Nicaia bir süre Bithaynia Krallığı’na başkentlik de yaptı. Adına altın sik-
keler basıldı ve bundan böyle tarihte "Altın Şehir" ünvanı ile de anıldı. İznik, Hristiyan alemi 
açısından da ayrı bir öneme sahiptir. İmparator büyük Contantinus (306-337), İS 313'te an-
sızın Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra kendi iktidarına destek olan Hıristiyanlara bir ta-
kım haklar tanıyan "Milano Fermanları"nı yayımladı. Daha sonra Hristiyanlığın belli bir di-
siplin altına alınması için "Birinci Konsil" toplantısını İznik'te yaptı. Daha sonra 787 tarihin-
de Bizans İmparatoriçesi Eirene (780-802) "Yedinci Konsil’i önce İstanbul'da topladı; ama 
sonra İznik'e taşıma gereğini duydu. Konsil toplantısı İznik'teki Ayasofya Camii'nde yapılmış-
tır. Kısaca İznik'in Hristiyanlar açısından önemli bir dini cazibe merkezi olmasının en önemli 
sebebi budur. İznik’in bu tarihi geçmişine göz attıktan sonra, turizmdeki önemine de değine-
lim. Bu gün tarihi İznik ile yerleşim birimi maalesef aynı yerde kalmıştır. 

Buna rağmen İznik tarihi adıyla Nicacia, Hristiyan alemi için adeta bir Kudüs kadar önemli-
dir. Bunu değerlendirme adına, yapılacak olan çalışmalarla, bu tanıtımla İznik’e yılda en az 
20-30 milyon turist gelmesi demektir. 

2010 yılında Amerika’da belli bir süre kaldım, Türkiye’nin yerini dahi bilmeyen Amerikalılar 
İznik’i gayet iyi biliyorlar. Yapılması gereken tanıtım ve altyapı çalışması.Öncelikle İstanbul 
otobanıyla bağlantısı İznik’e ulaşımı kolaylaştıracak, uluslararası yatırımlarla da yatak sayısı 
artırılarak tarihi yaşatma ve yaşama ortamı sağlanmış olacaktır.Burada yerel yönetimin 
Bursa Kalkınma Ajansı ve anakent belediyesi ile yapacağı çalışma çok önemlidir.Bu bağlam-
da açılan bu dönemki çağrıda İznik’in tanıtımı için proje hazırlamak bu işin ilk adımı olacak-
tır. Sonraki aşamada alınacak hibe desteği ile turizm fuarlarında tanıtım ve gerekirse tanıtım 
ofisleri ile bu tarihi miras dünyaya anlatılabilir, hatta ve hatta burada patrikhanenin desteği 
de alınarak bir konsil toplantısı düzenlenebilir.Bunlar hep proje bazlı çalışmalar olarak ta-
rihsel mirasın sürdürebilir olması adına aşamalardır. Artık İznik için çalışma zamanıdır. Yi-
ne dünyaca ünlü İznik çinisi için yapılacak tanıtımla, kurulacak olan bir pazarlama şirketi 
vasıtasıyla tüm dünyaya ihraç edilme olanağı bulacaktır. 

İznik’in meşhur zeytini ve diğer yerel ürünleri ve tabiî ki doğal gölü de turizmde doğallık ara-
yan kitleler için bulunmaz bir nimettir. Bu bağlamda İznik ülkenin tartışılmaz ölçüde bir tu-
rizm merkezi olacaktır. 

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 

İznik Türkiye’nin turizmdeki çıkış noktası 
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İnan AYRIBAŞ 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Uzmanı 

 
Kalkınmada sürdürülebilirlik kavramının bugün bu kadar sık kullanılmasının temel nedeni 
olan ve hem ülke hem bölge olarak bizlerin de maalesef yakından tecrübe ettiği eşitsiz merkez-
çevre farklılaşması ve yasal eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan göç, çevre tahribatı, işsizlik, sos-
yal dışlanma gibi negatif dışsallıkların giderek açık tehdit haline geldiğini anlamış bulunmak-
tayız. Bu tür etkiler görmezden gelinerek gerçekleştirilen bir ekonomik büyümenin sürdürüle-
bilir olmadığı, yarattığı istenmeyen sonuçlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle bir bölgenin veya idari birimin kalkınmasını bu süreçten doğrudan etkilenecek 
olan toplumsal kesimlere danışmak, mevcut sorunları bu tür bir sorgulamaya tabi tutmak ve 
en önemlisi yerel ölçekte katılımcılığı ve kurumlar ve kişiler arasındaki diyalogu güçlendirmek 
bugün yaşadığımıza benzer sorunların gelecekte yaşanmaması için elzemdir. 

TOSYÖV tarafından ilçelerimizde gerçekleştirilen ve ajans olarak ilgiyle takip ettiğimiz Sürdü-
rülebilir Kalkınma çalıştaylarının, katılma olanağı bulduğumuz İznik Çalıştayı’nın ve Kent 
Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Temsilcisi Sayın Mustafa Uysal’ın sıklıkla te-
laffuz ettiği “Bugün İznik’in gelecek yüzyılını tartışıyoruz” cümlesinin bu çerçeveden bakılarak 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

İznik’te işbirliği eksikliğinin önemli bir sorun olduğu, çözümün ise toplumun tümünü kapsa-

yan toplantı ve çalıştaylardan geçtiği kanaatinin yerleşmesi toplantının önemli çıktılarından 
biri oldu. Toplantının kendisi de farklı kesimleri temsil eden kişi ve kurumların aynı soruna 
farklı bakış açıları kazanmaları, kendi doğrularını farklı bakış açılarını da dikkate alarak sor-
gulamaları ve ortak bir paydada buluşmaları açısından bir laboratuvar işlevi gördü.  

Toplantı sonunda yapılan oylamada İznik için “müze-kent” vizyonunun belirlenmesi bölge ve 
ülke turizmi dikkate alındığında doğru bir stratejinin ilk adımı olarak değerlendirilebilir.  

Yine bu noktada önem arz eden diğer konu, 
İznik’in sit alanı ilan edilmiş olmasının bugün 
doğası tahrip edilmemiş nadir yerlerden biri 
olmasında önemli bir etken olduğudur.  

Bu durumu İznik’in gelişmesi önünde engel 
olarak görmek, güncel olarak da yıkıcı sonuç-
larını deneyimlediğimiz, tarihsel mirasın sade-
ce maddi çıkara indirgenmesi olgusu ile 
mümkün olabilir.  

Dolayısıyla sözkonusu çalıştayların, ilçeleri-
mizde katılımcılık kültürünün ve geleceğine 
sahip çıkma anlayışının güçlenmesine değerli 
katkılar sağlayacağı kanaatindeyim.  

Çalıştaylar katılımcılık kültürü ve geleceğe sahip çıkma  
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Emine ARSLAN PAULİ 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Uzmanı 
 

İznik, Bursa’nın ilçeleri arasında her yönüyle farklılığını ve özgünlüğünü ortaya koyan bir 
yerleşim birimi. Uygarlık tarihinde, tarihi M.Ö. 2500 yılına uzanan, dinler tarihinde de çok 
önemli olaylara beşiklik etmiş olan İznik, Bizanslılar ve Selçuklular’a başkentlik etmiş, Os-
manlı döneminde de ticaret ve kültürün merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Eşsiz tari-
hinden gelen şehrin tarihi dokusu ve bu doku ile birlikte yaşamaya devam eden, yaşayan bir 
tarih olan İznik, tarihinin yanı sıra adının dünyada duyulmasını sağlayan ve Selçuklular’dan 
bugüne gelen İznik Çinisi ile önemini korumuştur.  

Günümüze kadar hayatta kalabilmiş dünyanın önemli müzelerinde sergilenmekte olan ör-
nekleriyle İznik Çinisi, İznik’in dünyadaki elçisi olmayı sürdürmektedir. 2012 yılı nüfusu 
açısından Bursa ilinin nüfusu az olan beşinci ilçesi olan İznik, göl hariç yüzölçümü açısın-
dan Bursa ilinin yedinci büyük ilçesidir. Nüfusunun yüzde 48.5’i köy ve beldelerde yaşayan 
İznik’te, kırsal nüfus oranının neredeyse şehirleşme oranına eşit olması, ilçede tarımsal faa-
liyetlerle ilgilenen kesimin yüksekliğine işaret eder. İlçe ekonomisinde en büyük rolün tarım 
sektörü içinde zeytinciliğin olması, dışarıdan tarım işçisi ihtiyacının dönemsel olarak yüksel-
mesi de tarımın ilçedeki öneminin altını çizmektedir. Ayrıca, adını ilçeden alan İznik Gö-
lü’nün doğa güzelliği ve su sporları potansiyeli ile İznik’teki turizm, ilçenin geleceğine yön 
verecek kadar önemli bir potansiyele sahiptir. 

Köklü geçmişinden geleceğe tüm güzelliklerini ortaya çıkararak taşımaya çalıştığımız İznik 
için yapılması gerekenlerin ortaya konmaya çalışıldığı, yereldeki ortak aklın bir araya getiril-
diği ve TOSYÖV tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma İznik Çalıştayı’, İznik’in çok 
yönlü yapısının ortaya konması adına önemli bir çalışma olmuştur. Yereldeki aktörlerin bir 
araya geldiği, tüm gün başrolün İznik’e ait olduğu bu çalıştayda, İznik’in fırsatları, ilçe için 
yapılabilecekler, ilçeyi tehdit eden unsurlar sıralanmış, geleceğin İznik’i için elbirliği ile bir 
rota çizilmesi adına katkılar çeşitli aktörlerden alınmıştır. 

Bölge için gelişmişlik farklılıklarının saptanması, böl-
genin potansiyellerinin saptanması için çalışmalar 
yürüten BEBKA için ilçe aktörlerinin biraraya geldiği 
platformlar değerli bilgi kaynakları olmaktadır.  

İlçenin geleceği için söz sahibi olan ilçenin sahipleri-
nin görüş ve önerileri başta BEBKA’nın yürüttüğü 
Bölge Planı çalışmaları olmak üzere ilçelere dönük 
bilgi bankası oluşturmak adına faydalı olmaktadır. 
İlçelerin kendileri için söz alması, görüşlerini açıkla-
ma fırsatına sahip olması, böylelikle tüm alanlarda 
katılımcılığının önemiyle ilgili ilçelerdeki farkındalığı-

nın arttırılması adına ilçe çalıştayları önemli olmaktadır. Katılımcılığın ön planda olduğu faa-
liyetlerle, gelecekle ilgili söz hakkına sahip olan bir ilçenin, hedeflere ulaşma yolundaki ba-
şarısı artacaktır. 

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 

Gelecekle ilgili söz söyleme hakkı  
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İlçenin mukadderatını değiştirme azim ve kararlılığı! 

 
 
 
 
 
 
Muhsin MARDİN 
Yenişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (YESİAD) Başkanı 

 
Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu katılımcıları ile birlikte küçük İs-
tanbul diyebileceğimiz İznik’teydik. 

İznik Bursa’nın oldukça büyük öneme sahip ilçesi. Adeta açık hava müzesi görünümüyle tarihi 
ve antik bir ilçe olmasının yanında verimli topraklarıyla ve doğal güzellikleriyle de göz kamaştı-
rıyor. Tarihin her döneminde insanların ilgi odağı olmuş. Tarihi eserleriyle, çinisiyle ve doğal 
güzellikleriyle turizm sektörü açısından son derece önemli özelliklerin hepsini bir arada bulun-
duruyor. Bu durum ilçe açısından önemli bir avantajdır.  

Önemli olan sahip olunan halihazır-
daki bu değerlerin çok iyi değerlendi-
rilmesidir. 

Gerek yurtiçi tanıtımlar, gerekse de 
yurtdışı tanıtımlarla İznik turizm 
merkezi haline getirilebilir. 

Çalışma Grubu temsilcileri olarak 
bizler, İznik’ten Sayın Belediye Baş-
kanı, ilçedeki sivil toplum kuruluşla-

rının yetkilileri hep birlikte sinerji 
oluşturduk.  

Tüm ilçelerimizde olduğu gibi İznik adına da bir yol haritası belirledik.  

İznik için önemli sorunlardan birisi olan ulaşım sorununun çözümlenmesi öncelikli adımlardan 
birisi. Çalıştay süresince ele alınan tüm konularda çok ilgili ve istekli olarak gözlemlediğim Sa-
yın Belediye Başkanı ilçenin mukadderatını değiştirmeye aday. 
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Bursa’nın en az göç veren ilçelerden biri de İznik ’dir . 

İznik Küçük sanayi sitesinde  KOSGEB bölgesel kalkınma araştırma raporu verilerine göre 

44 işyeri bulunmaktadır.  

BEBKA tarafından hazırlanan 2010-2013 Bölge Planı’nda İznik ilçesine ait konular        

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 
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İnsanlık ve dinler tarihinin okunacağı bir kitap adeta. Her yüz-
yılın medeniyetlerinin bir enstrüman olarak çaldığı bir yer İz-
nik. Yaklaşık 7 bin yıllık höyükleriyle ilk yerleşimin, Büyük İs-
kender’in kumandanlarının, Bithynia Krallığı’nın, Roma ve Bi-
zans’ın, Selçuklular’ın, Osmanlı’nın izlerini sürmemizi sağlar. 
Birçok medeniyete başkentlik yapan, Hristiyanların en önemli 
hac merkezlerinden olan, İsa’nın Tanrı’nın oğlu  olarak kabul 
edildiği 1. Konsil ile resim ve heykel sanatının önünü açan 7. 

Konsil’in toplandığı, Osmanlı’nın ilk   medresesine ev sahipliği 
yapan, ulemalar diyarı diye anılan, çinileri ile dünyanın en 
önemli mimari eserlerini donatan, İznik’i anlamak tarihi anla-
maktır. Selçuklu döneminde fethedilerek, Nicea’nın izi “İznik” 
adını alan kent, Anadolu’nun da ilk Türk başkenti olmuştur. 
Bizans döneminde de başkent olan şehir, 1331 yılında Orhan 

Bey tarafından alınarak Türkler tarafından yine başkent ilan edilmiştir. 14 ve 15. yüzyılda kül-
tür merkezi olan İznik’e alimler diyarı da denilmeye başlandı.  

Her dönemin ve her medeniyetin izlerini görmenin mümkün olduğu şehir, aynı zamanda mede-
niyetler arasındaki etkileşimin kültürel ve sosyal yaşantılarına yansımalarının da en güzel ör-
neklerini barındırmaktadır. 

İdari Yapısı 
İlçenin idari yapısı şu şekildedir; 
Köyler: 37 adet 
Belediyeler, bağlı mahalleler: 9 adet 
Toplam yerleşim yeri: 46 adet 
İlçenin toplam nüfusu 44 bin 692 olup, bunun 25 bin 499’ u ilçe merkezinde, 19 bin193’ü ise 
köylerde yaşamaktadır. 
 

Coğrafi Durum 
İznik ilçesi Bursa iline bağlı ve ile 85  kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin Marmara bölgesinde, 
bölgenin güneydoğusunda ve kendi adıyla anılan gölün doğu kıyısındadır. İlçe 29-
30' (Demirışık köyü batısı) ve 29-57' (Elmalı köyü doğusu) doğu boylamları ile 40-
21' (Hisardere tepesi) ve 40-37' (Ayvaşa dağı) kuzey enlemleri arasındadır. İznik 29-42' doğu 
boylamları ile 40-26'doğu boylamının kesişme noktası çevresinde kurulmuştur. İznik, doğuda-
ki Lefke boğazı tarafından Sakarya vadisine bağlanır. Batıdaki göl Karsaksuyu vadisi ile Gem-
lik körfezi ile ilişkilidir. Lefke boğazından geçen 30 kilometrelik yol ile Mekece tren istasyonuna 
ulaşır. Kuzeyin de Samanlı dağları, güneyinde ise Katırlı dağları ile çevrelidir. Batısından yük 
ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu İstanbul-Bursa karayolu geçmektedir. Roma İmparatorlu-
ğu’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar olan tarihi dönemde dini, ticari ve idari yönden son 
derece önemli bir yer konumunda olan bölge, zamanla önemini kaybetmiş ve antik çağların 
kervan-ticaret yolları kullanılmaz olmuştur. İklim özellikleri bakımından yıllık ortalama sıcak-
lıkların 14ºC–16ºC arasında olduğu, en fazla yağışın kış ve ilkbahar aylarında düştüğü, kışları 
ılık yazları ise fazla sıcak olmayan geçiş tipi bir iklim görülür.  

Ekonomik ve Tarımsal Durum 
İş ve çalışma hayatı durumundan bakıldığında, ilçe nüfusunun yüzde 90’ının tarımla uğraştığı 
ve geçimini sağladığı görülür. Diğer bir ifadeyle, halkın temel geçim kaynağı tarımdır.  Aile iş-
letmeciliği şeklinde faaliyet gösterilmektedir. Şirketleşme ve kooperatifleşme henüz oturmamış 
olduğundan pazar sıkıntısı çekilmektedir. Geriye kalan nüfus, ticaretle meşguldür.  
Halkın refah düzeyi, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Genel olarak, tarımda mekanizasyona 
ağırlık veren bir çiftçilik yapılmaktadır  

İznik Hakkında 



15 

İznik Gölü 
Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Bursa 
ilinin sınırları içerisinde kalan Türkiye’nin 5. bü-
yük gölü, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü-
dür. İznik Gölü, ülkemizin en önemli sulak alan-
larındandır. Faydalanılma durumu açısından, 
ülkemizin en önemli tatlı su kaynaklarından biri-
sidir. Balıkçılık, sulama suyu, günübirlik yarar-
lanma vb. konularda önemli yararları bulunmak-
tadır. Gölün en derin noktası 84 metre derinlik-
tedir. 12. 2 milyar metreküp su hacmine sahip 
olmakla birlikte, yıllık su verimi 80 milyon met-
reküptür. Göl bütünüyle tarım alanları ve zeytin-
liklerle çevrilidir.  İznik Gölü’nde sazlıkların ara-
sında karışık koloniler kuran küçük karabatak 

ve gece balıkçılı ile önem kazanmıştır. Nedeni tam bilinmemekle birlikte, İznik Gölü kış ayla-
rında önemli sayıda su kuşu barındırmamaktadır. Yine de, İç Anadolu gölleri donduğunda 
kuşlar için önemli bir sığınak oluşturduğu söylenebilir. İznik Gölü’nde idari anlamdaki faali-
yetlerde ve koruma çalışmalarında Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde işlem 
yapılmaktadır. 

İznik Surları 
Romalılar Nicea adını verdikleri bu şehri korumak için 
büyük uğraş verdiler.  
Çeşitli saldırılara uğrayan Nicea’yı bu savaş akınlarından 
koruyabilmek için, Bithynia Krallığı, zamanında başlatı-
lan ancak depremlerle hasar gören surları, daha güçlü 
olarak inşa ettiler.  
Kentin çevresini beş kenarlı çokgen şeklinde kuşatan 4 
bin 970 metre uzunluğundaki surlar, Roma, Bizans ve 
Osmanlı dönemlerindeki ilavelerle savunma görevini üst-
lendi. Sur duvarları her medeniyetin taş ustalığını sergi-
ler ve her medeniyet bir önceki medeniyetin taşlarından yararlandığından, surlar adeta iç içe 
geçmiş bir tarih örgüsüdür. 
Dört ana kapı, zafer takı gibi gösterişlidir ve üçü halen ayaktadır. İstanbul Kapı Konstantina-
polis’e açıldığından en gösterişli kapıdır. Roma Tiyatrosu’ndan getirilen masklarla daha da 
gösterişli olması sağlanmıştır. Yenişehir Kapı kısmen ayaktadır. Göl Kapı ise tamamen yıkıl-
mıştır. 12 tali kapısı ve 10-15 metre aralıklarla yapılmış 114 kulesi bulunan İznik Surları dö-
nemin savaş ve savunma stratejilerinin de inceliklerini anlatır . 
 
İznik / Roma Tiyatrosu 

İznik Gölü kıyısında, 2. yüzyıla ait Roma Tiyatrosu, 15 bin kişi kapasitelidir.  
Antik tiyatronun, seyircilerin oturduğu kısım ile hay-
vanların arenaya salındığı tünel kısmı büyük ölçüde 
ayaktadır. Anadolu’da görebileceğimiz ayakta kalmış 
en görkemli arkeolojik yapılardan biridir. 
 
İznik / Beştaş 
Kentin kuzeyinde, bağlar arasında yükselen Beştaş, 
Nişantaşı ve Dikilitaş adlarıyla bilinen mezar anıtı, es-
ki Roma yoluyla kesişmektedir.  
Üzerindeki kitabe, Yunanca yazılı olup, anıtın toprağa 
gömülü alt bölümünde, mezar anıtı bulunmaktadır. 
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İznik / Böcek Ayazması 
Vaftiz törenlerinin yapıldığı Böcek Ayazması 6. yüzyıldan günümüze ulaşmış sağlam           
eserlerdendir.  
 
İznik / Hypoje (Mezar) 
Yeraltı mezarlarının 4. ve 5. yüzyıla ait olduğu bilinmektedir.  
Tavanı ve duvarları, Erken Hıristiyanlık Dönemi’nin tipik renkli freskolarıyla kaplı olup, tavus 
kuşları ile oluşturulmuş kompozisyonda, renkler hala canlılığını korumaktadır. 
 
İznik / Berber Kayası (Kral Lahdi) 

İznik’in doğusundaki tepenin eteklerinde bulunan yekpare bir lahittir.  
İ. Ö. 2. yüzyıldan kalan bu lahdin, Bithynia Kralı II. Prusias’a ait olabileceği sanılmaktadır. 
 
İznik / İznik Ayasofyası 
Surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde, 4. yüzyılda inşa edilen, 
bazilika tipinde bir kilisedir. İmparatoriçe İrine tarafından burada resmi yeniden sevdirmek 
için düzenlenen (7. Konsil) toplantısı yapılmıştır.  Bu dini toplantıda, dinsel konuların figüratif 
işlenişi konusundaki yasaklar kaldırılarak, İkonoklast dönem sona erdirilmiştir.  
Osmanlı döneminde kilise, Orhan Bey tarafından camiye çevrilmiş, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde ise Mimar Sinan yapıya bir mihrap ilave etmiş ve yan neflerde büyük kemer açık-
lıkları oluşturmuştur. Ancak kilisenin genel yapısı korunmuştur. 
 
İznik / Hacı Özbek Camii 
1333 yılında yapıldığı bilinen Hacı Özbek Camii, İznik’te inşa edilen ilk Osmanlı camiidir. 
 
İznik / İznik Yeşil Camii 
1378-1398 yılları arasında Candarlı Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmış olan camii, adını  
yeşil çinili ve tuğlalı minaresinden alır. Selçuklu minare geleneğinin, ilk dönem Osmanlı sana-
tına yansımasının en güzel örneğidir. 
 
İznik / Nilüfer Hatun İmaret 
1388 yılında, Sultan I. Murad tarafından, annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılmıştır.  
14. yüzyıl Osmanlı mimarisi ve sanatının en güzel örneklerinden biri olan İmaret, 1960 yılın-
dan itibaren, müze olarak hizmet vermektedir. 
 
İznik / Süleyman Paşa Medresesi 
1332 yılında yaptırılan medrese, erken dönem Osmanlı mimarisinin özgün karakterine uygun 
olarak, Selçuklu mimarisi etkisinde kalmadan, U şeklinde bir plan üzerine inşa edilmiştir. 
Medresede devşirme malzemelerin, yapıda kullanılmış olduğu görülmektedir. Yapı Osmanlı dö-
neminin ilk medresesi olması sebebiyle diğer medreseler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.  
 
İznik / Kırgızlar Türbesi 

İznik’in fethi sırasında Osmanlı’nın yanında olan Kırgız Türkleri’nden şehit olanlar anısına,  
Orhan Gazi tarafından 1331 yılında inşa ettirilmiştir.  
Mimari özellikleri ve kalem işi süslemeleri ile sanat tarihi açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
 
İznik / I. Murad Hamamı 
14. yüzyıl yapısı olan I. Murad Hamamı, çifte hamam tipolojisine uygun olarak inşa  edilmiştir. 
Bugün yapının bir bölümü turist danışma bürosu olarak, diğer bölümü ise, kafeterya olarak 
hizmet vermektedir. 
 
İznik / II. Murad Hamamı 

Yapı 15. yüzyıl Osmanlı eseridir. II. Murad Hamamı çifte hamam tipolojisine uygundur. Yakın 
bir tarihte restorasyon geçirmiş olan yapının, bir bölümü yine hamam olarak kalmıştır.             
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İznik Çini Fırınları Kazı alanı 
II. Murat Hamamı’nın (Hacı Hamza Hamamı) doğusunda-
dır. İznik'te Osmanlı dönemi çini-seramik fırınlarını araş-
tırmak üzere, kazı ve sondajlara, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa başkanlığında kalabalık bir ekiple, 1964 yılında 
başlanmış ve bu çalışmalar kesintisiz olarak 1969 yılına 
kadar devam etmiştir. XVII. yüzyıla kadar Türk Çini Sana-
tı’nın en güzel çini örneklerini yaratan fırınlardan birçoğu 
bu kazı çalışmalarında bulunmuş ve açığa çıkarılmıştır. 

Ünlü İznik Çinileri, XV. ve XVI. yüzyıllarda küçük kubbeli 
bir pişirme ocağından ibaret olan bu fırınlarda üretilmiş-
tir. 1981 yılında bu kez Prof. Dr. Ara Altun başkanlığında 
bilimsel bir heyetin öncülüğünde II. dönem kazıları başla-
mış olup halen devam etmektedir. 

İznik / İznik Çinisi 
Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan kent aynı za-
manda çininin de başkenti idi. Bu muhteşem sanat, usta 
ellerde hayat bularak, 14. ve 15. yüzyıllarda altın dönemi-
ni yaşamıştır. Dönemin birçok cami ve saraylarının bezen-
mesinde kullanılan çini, bu yapıların ihtişamını daha da 
artırmıştır. Yüzde 80 kuvars (Quartz), yani yarı değerli taş 
minareli içerdiği için seramik literatürüne, “Üretilmesi İm-
kansız Seramik” olarak girmiştir. Zenaatkarlar, yaşadıkla-
rı dönemin sosyal yaşantısını, inançlarını motiflerle sem-
bolize ederek çinilere işlemişlerdir. İslam felsefesi ile yoğ-
rulan motiflerde ana tema Tanrı’ya ulaşmaktır. Üzüm her 
dönem bereketi simgelerken, lale hayatı temsil etmektedir. 
Barış ve sevginin simgelerinin, renkler ve motiflerle anla-
tıldığı çini, günümüze aktarılmış olan tarihi ve kültürel 

miraslarımızdan önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İznik Çinisi İlk Müslüman Türk 
Devletini kuran Karahanlılar dönemine ait yapılarda görülmeye başlayan çini süsleme gele-
neği, Türk Çini Sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Büyük 
Selçuklular ve Anadolu Selçukluları tarafından çini süslemeleri devam ettirilmiş, Selçuklu-
lar, egemenlikleri altına aldıkları yerlerde inşa ettikleri pek çok cami, medrese, kervansaray, 
saray, türbe ve benzeri eserleri çinilerle bezemişlerdir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra, çini geleneğini sürdürme çabası, Anado-
lu’da kurulan beyliklere düşmüş ve nihayet Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla yeni bir dönem 
başlamıştır. Beylikler devrine ait önemli eserler İstanbul‘da Çinili Köşk Müzesi’nde ve Berlin 
Devlet Müzesi’nde bulunmaktadır.  “İlk Osmanlı Dönemi” olarak adlandırılan döneme ait çi-

niler, İznik Yeşil Cami minaresinde (1390), Bursa Yeşil Cami ve 
Türbesi’nde (1421), Bursa Muradiye Camii’nde (1426), Edirne 
Muradiye Camii’nde (1433), İstanbul Mahmut Paşa Türbesi’nde 
(1463), Çinili Köşk’te (1472), ve Edirne’de Şah Melek Paşa Ca-
mileri’nde görülmektedir.        

Takip eden dönem, bir geçiş dönemi olarak adlandırılabilir. İs-
tanbul’da Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesi (1522), Şehza-
deler Türbesi (1525), Haseki Medresesi (1539), Şehzade Meh-
met Türbesi (1543), Topkapı’da Kara Ahmet Paşa Camii (1551) 
gibi mimari eserlerde kullanılan çiniler bu dönemin eserleridir. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları               

tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan     

verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını 

taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel 

boyutları olan bir kavramdır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları zaman zaman bölge için   

iktisadi, sosyal ve ekolojik dengeleri göz önüne alarak, gelecek kuşakların yaşama        

özgürlüklerini elinden almadan uzun vadede en uygun kalkınma modelinin oluşturulması 

için çalışmalar yapmaktadırlar. 

Bu kapsamda belirlenen stratejiler; 

· Doğal kaynakların verimli kullanılması, 

· Düşük veya yüksek gelir artışının yerine etkin ve istikrarlı büyüme sağlanması, 

· Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birlikte ele alınması, 

· Gıda, enerji, su ve sağlık alanlarında toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi, 

· Yoksulluğun azaltılması ve gelir eşitsizliğinin giderilmesi şeklindedir. 

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik geleneksel yaklaşımlar kavramsal bir çerçeve                 

sunamamakta, bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya yönelik spesifik bir açıklama                 

getirememektedir. Bu nedenle 1990’ların ikinci yarısından itibaren dünyanın çeşitli           

noktalarında bölgesel sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada    

öncelikle, geleneksel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları incelenmektedir. İkinci olarak,    

bölgesel sürdürülebilir kalkınma modelleri değerlendirilmektedir. Son olarak bölgesel        

sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hem Avrupa Birliği düzeyinde hem de ulusal bazda ba-

zı program ve projelerden örnek uygulamalara yer verilmektedir. Sürdürülebilir            

Kalkınma; terimsel anlamda ilk kez uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 

(IUNC) tarafından hazırlanan ‘Dünya Koruma Stratejisi’ adlı yazanakta kullanılmıştır. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri 6 başlık altında özetlenebilir: 

• Çevre: Doğal dünyanın kendi başına bir değeri vardır. Hiçbir canlı, doğanın fiziksel    

taşıma kapasitesini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hor kullanamaz. 

• Gelecek: Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşaklara onların da kendi            

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dünya bırakmak zorundayız. 

• Hayat Kalitesi: İnsan refahının sadece maddesel değil, aynı zamanda sosyal, kültürel,    

ahlaki ve ruhsal boyutlara da bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

• Adalet: Refah, şanslar, haklar ve sorumluluklar ülkeler arasında ve aynı ülkedeki farklı  

sosyal gruplar arasında adil şekilde paylaştırılmalıdır. Aynı adil paylaşım, bugünkü       

insanlar ile gelecek nesiller arasında da, doğal kaynaklar anlamında da yapılmalıdır. 

· Tedbirsel Prensipler: Eğer, herhangi bir hareketin ve gelişimin çevresel etkilerinden çok 

emin değilsek daha çok tedbir alınmalıdır.  

• Bütünsel Düşünme: Eğer, karmaşık bir sürdürülebilirlik problemiyle karşı karşıya isek,  

bu problemin içerdiği tüm faktörler çözüme dahil edilmelidir. Her problem için bilimsel       

verilere dayanarak ve toplumsal fayda ön plana alınarak çözüm üretilmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın birbirinden ayrı irdelenemez 3 boyutu vardır. 

• Sosyal Boyut: Sürekli eğitim ile, kişilere “Hayat Kalitesinin Arttırılmasının” kendilerine 

ve sonraki nesillere sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır. 

• Ekonomik Boyut: Yeryüzündeki her kaynak sınırlıdır. Elimizdeki kaynak ne olursa    

olsun, bu kaynağın insan yaşamının kalitesini arttırabilecek biçimde nasıl en adil     dağı-

tılabileceğinin yolu bulunmalıdır. 

• Çevresel Boyut: Geri dönüşümlü olsun ya da olmasın, her doğal kaynağın,               

devamlılığını sağlayabilecek şekilde kullanımı hedeflenmektedir. 



19 

Grubun Amacı;  
Bursa şehrinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik strateji programı hazırlanması ve       
uygulanabilir eylem programı için sosyal farkındalık oluşturularak gelişmiş kentler         
arasında yer alabilecek bir fark yaratma projesi geliştirmektir. Bursa Kent Konseyi Sürdü-
rülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, Bursa’nın uluslararası düzeydeki tecrübelerden fayda-
lanarak şehircilik ve çevre, yenileşme ve kültürel düzeyde strateji programına temel teşkil 
edecek derinlik analizleri yaparak, kentlilik bilincinin oluşturulması ve marka kent oluşu-
munda sürdürülebilir modeller ile bu yaklaşımın desteklenmesi için etkinlik ve       politi-
kalar oluşturulması için projeler üretmektedir. 

 Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma       
çalışmaları yapacak bir ekibin oluşturulması. 

 Türkiye ve Bursa ile benzer sosyo-ekonomik göstergelere sahip olup, sürdürülebilir          
kentleşmede öncü ve örnek olmuş kentlerin akil öncüleri ile işbirliği yapılması. 

 Sürdürülebilir Kentleşme konusunda eğitim programları gerçekleştirilmesi. 
 Yerel yönetim, meclis üyeleri ve şehir dinamiklerinin programa katılımının             

sağlanması. 
 Uluslararası düzeydeki uzmanlar ve belediyenin ilgili uzmanları ile birlikte başarılı 

olmuş projelerin yerinde incelenmesi ve Bursa’ya referans teşkil edecek uygulamala-
rın seçilmesi, ortak projeler üretilmesi gurubun hedefleri arasındadır. 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, hazırlanan projelerin tanıtı-
mı, uluslararası toplantılarda sunuşların yapılması için çalışmalar yapmaktadır. Sürdürü-
lebilir kalkınma adına yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm heyecanımız ile geleceğe taşını-
yor. Kalıcı raporlamaların yanı sıra ilçelerde elde ettiğimiz katılım ülkemiz adına heyecan 
verici boyutta. Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik haritası incelendiğinde Bursa mutlaka 
önemli bir kilometre taşı. Ancak ilçelerimizin gelecek yüzyıllar adına, sürdürülebilir kalkın-
ma fikri ile taışması da dikkat çekiyor. İznik’te gerçekleştirdiğimiz çalıştayda da bunun ör-
nekleri ile karşılaştık. İznik adına söyleyecek sözü olan tüm kurum ve kuruluşların temsil-
cileri ile siyasi partilerimizin ve STK’larımızın yetkilileri toplantılarımızda ortaya koydukları 
performans ve düşünsel üretim ile dikkat çektiler.Geleceğe dair umutlarımızın mutluluğa 
dönüşmesine neden olan İznik çalıştayındaki çalışma ve proje önermeleri ilçenin yarınla-
rı  açısından önemli envanterler oluşmasına neden oldu. En güzeli ise bu projelerden bazı-
larının hemen uygulama kararlarına yansımasıydı. Antik çağlarda bile tarihe mal olmuş bu 
yerleşke günümüzde bu durumda olmamalıydı. İznik’in makus talihini dönüştürmek 
önemli. Bu açıdan sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma adına İznik için sergilenen enerji ve 
performansı alkışlıyoruz. 

 

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 
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Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği 
olarak Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu ile birlikte hayata ge-
çirdiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştaylarımızı büyük bir heyecanla devam ettiriyoruz. 

İlkini ilimizin en mağdur ve gözden ırak bölgesi olan dağ bölgesinde yer alan ilçelerden Ke-
les’te , ikincisini  tarım ilçemiz  Yenişehir ,üçüncüsünü Mustafakemalpaşa ve dördüncüsünü 
mobilya diyarı İnegöl’de yaptığımız çalıştaylarımıza  İznik ile devam ettik. İznik Belediye Dü-
ğün Salonu’nda, İznik Belediyesi’nin  katkı ve desteği ile bir araya gelen gönüllüler ekibimiz, 
ilçenin kalkınma vizyonu ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemeye çalışarak, ilçeye değer 
katabilmek adına sürdürülebilir kalkınma için tespitlerde bulundu. Bu çalıştaylarımız gele-
cekte gerçekleştireceğimiz “BURSA ÇALIŞTAYI ZİRVESİ” ile son bulacaktır. 

Genellikle iki oturum halinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın hedefi ; 

· Bölgemizin sürdürülebilir kalkınma modelinin raporlaştırılarak ortaya çıkarılması ve  

  bölgemizin dinamizminin harekete geçirilmesi, 
· Bu sürece sivil toplum kuruluşlarımızın aktif olarak katılımının sağlanması, 
· Marmara Bölgesi’ne Bursa merkezli yeni bir bakış açısının kazandırılması, 
· Ülkelerin yeni trendi olan sürdürülebilir kalkınma modelinin mikro ölçekte Bursa bölgesine 

ve özelinde de İznik yöresinin yaşayanları olarak buradaki halkımızın talep ve görüşleri ile 
oluşturulmasına çalışmak. 

Bu amaçla İznik’ de bölge insanlarımızın önde gelenleri, belediye başkanımız, kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, işadamlarımız,   
BEBKA uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma 
Gurubu temsilcileri olarak, bölge kalkınmasının temel noktalarını araştırdık. 

İznik Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı 

PROGRAM         05-01-2013 

09:00- 9:30         Kayıt 

9:30: 10:00         Açılış ve Çalıştayın amacı 

10:00-12:30        1. Oturum (GZFT Analizi) 

12:30-13:30        Öğle yemeği 

13:30-15:00        2. Oturum (Proje önerileri) 

15:00-15:30        Kahve molası 

15:30-17:00        3. Oturum (En- Projelerin seçimi) 

17:00-19:00        İznik’in önemli noktalarının gezilmesi 

19:00 –                Genel Değerlendirme 
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Tarım (ürün çeşitliliği, Akdeniz iklimi, verimli toprak , sulama imkanları olması, sanayileşti-
rilebilir tarım imkanı, organik tarım, seracılık, işgücü) 

Çini ve seramik (marka değeri, tescilli olması, turistik değeri olması) 

Tarih ve kültür turizmi (arkeoloji ve kazılar, dört medeniyete ev sahipliği) 

İznik Gölü’ nün varlığı (Balıkçılık, su sporları, dünyanın en iyi güneşin batışı, doğal güzellik-

leri) 

Göç olmaması 

Temiz çevreye sahip olması 

Sanayinin olmaması (Çevreye zararlı sanayi, ağır ve kirletici sanayi) 

Komşu illere yakınlığı (ulaşılabilirlik, havaalanı)  

Yüksekokul ve eğitim 

Planlı bir kent olması 

Yavaş şehir (slow city, gürültüsüz, havası temiz) 

Eğitim seviyesinin yüksek olması 

Spor imkanlarının fazla olması 

Sosyal ilişkilerin geleneksel paylaşımı 

SİT alanlarının tescilli olması 

Modern tarım , teknolojiye yatkınlık 

Yatay yerleşkenin devamı 

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 

Kuvvetli Yönler (Bugünkü olumlu yönler) 
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Tanıtım eksikliği 

Büyükşehirle iletişim kopukluğu 

Çevre kirliliği 

Turizm potansiyelinin değerlendirilememesi 

İznik Gölü’ nün değerlendirilememesi 

Kanalizasyon eksikliği 

Dört yıllık üniversite eksikliği 

Çevre illere kısıtlı ulaşım 

Sosyal alanların eksikliği 

Katı atık depolama sahasının olmayışı 

İznik’ in marka sorunu 

Bölgesel sorunların bir araya gelerek  

konuşulamaması 

Organik tarım yapılmaması 

Kadın girişimci eksikliği 

Marka olarak çini ve zeytin potansiyelinin  

önde olamaması 

Doğalgaz eksikliği 

İznik Gölü’ nün bioçeşitliliğinin önem ve  

korunmasının bilinmemesi 

SİT alanlarında imar sorunu  

İş imkanlarının azlığı 

Tarım ve turizme dayalı nitelikli eleman  

eksikliği 

Konaklama tesislerinin eksikliği 

Tarihsel zenginliğin farkındalığın azlığı 

Göldeki balık türünün azalması 

Rekreasyon merkezlerinin azlığı (park-bahçe) 

Eko turizm eksikliği 

Yöresel zenginliklerin ön plana çıkamaması 

Tarıma dayalı sanayinin eksikliği  

( Teneke fabrikası, vs.) 

Gençlik kamplarının olmayışı 

Tarım ürünlerinin tahlil laboratuvarlarının  

olmaması 

Otopark sorunu 

Yaşlılar ve emekliler için sosyal mekanların 
eksikliği 

Sağlık personeli yetersizliği 

Zeytin işletme tesislerinde , arıtma tesisi  

eksikliği ve İznik Gölü’ne etkisi 

Çevre yolunun olmayışı 

Üzümün eski cazibesini kaybetmesi 

Tarım Borsası eksikliği 

 

Zayıf Yönler (Bugünkü olumsuz yönler) 
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Dışarıdan göç almaması, halkın birbirini yakından tanıması 

İznik tarihi yapı restorasyonlarının halka açık olması 

Tarımın ilk elden yapılıyor olması 

İnanç turizmi açısından NİCEA olarak bilinmesi 

Antik kent olması 

Tarıma dayalı ekonomi ve yatırım imkanları 

Hristiyan alemini yakından ilgilendiren 1. Ve 7. Konsülün İznik’te yapılmış olması 

Kooperatifçiliğe yatkınlık, kooperatifçilik kültürü 

İznik Gölü’ nü yapılaşmadan uzak doğal tutulması 

İznik Gölü’ nün mesire yeri avantajı 

Sanayi olmaması sebebiyle temiz hava 

Ulaşım imkanları açısından ana yollara yakın olması 

Kuzey dağlarda kozmik enerjinin yüksek olması 

Su kaynaklarının bol olması 

İznik ilçesinin Nikea kenti üzerinde olması 

Dört büyük imparatorluğa ev sahipliği yapması 

İznik çinisinin dünya markası olması 

İznik’te üretilen zeytin ve zeytinyağı kalitesi , ve ürünlerinin  kozmetik sanayine uygunluğu 

İnşa edilmesi planlanan baraj ve göletlerin iklimi,  Akdeniz iklimine yakın kılması  

İznik tarafından üretilen ürünlerin markalaşma girişimleri 

Yerelde üretilen ürünlerin uluslararası pazarda yer bulması 

Göl suyunun içilebilir olması, hafif sodalı olması 

İznik’ in mikro klima bir iklime sahip olması 

Organik tarıma elverişli olması 

İznik ve çevresinin doğa sporlarına uygun olması 

Yapılaşmanın belli sınırlar dahilinde tutulması 

İznik sur içinin SİT alanı olması 

Köylerdeki yaylaların turizme kazandırılması ( Hacı Osman Yaylası) 

Açık hava müzesi (müzekent) 

Yöresel gastronomi    

İznik yöresinin motor sporlarına uygunluğu 

Günübirlik turlara uygun olması 

DARKA Tatil Köyü’nün bulunması 

Kültür ve sanat festivalleri olması  

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 

Fırsatlar (Gelecekteki olumlu yönler) 
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İstanbul-İzmir otobanının İznik’ten geçişi 

Şehir göçü 

Altyapı eksikliği 

Doğal kaynakların kullanılmaması 

Akademik altyapı eksikliği 

Tarihi eserlerin tahribi 

Bilinçli tarım olmayışı 

Hava kirliliği 

Şehir içi yapılaşma 

Tarihi bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık  

Tarihi kazı alanlarının hızlı şehirleşmeyle kazı alanı altında kalması 

Kent içi ulaşım 

Şehirlerarası ulaşım 

Genç nüfus kaybı 

Tarım ve hayvancılığın azalması 

İstihdam sıkıntısı 

Eğitimli iş gücü eksikliği (çini- rehber-kültürel alanada) 

Uzmanlık okulu eskikliği (ziraat alanında) 

Halkın turizm ve tarihi açıdan bölgesel anlamda bilinçlendirilmesi 

İznik Çinisi gelişim açısından araştırma merkezinin olmayışı 

Zeytin alanlarının azalması 

Gerek vakıf gerek STK bakımından ifade eksikliği 

Doğal güzelliklerin kötü yapılaşma ile bozulması 

İznik halkının topraklarını kaybetmesi 

Gelir çeşitliliğinin olmaması 

Kadın istihdamın değerlendirilmemesi 

Marka değeri üretmemesi (İznik Çinisi) 

Tüketim savurganlığı 

Gölün kirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehditler (Gelecekteki olumsuz yönler) 
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Sivil toplum örgütlerinin etkin olmayışı 

Yerel yönetimlerde sanata bakış açısının yeterli olmaması 

sanat danışmanı istihdam edilmemesi 

Komşu ilçelerle ve merkezle işbirliği yapılmaması 

Geleneksel sanatların kaybolması 

Tanıtım eksikliği 

Farkındalılık sorunu (yanlış değerlendirilmesi) 

Gölün potansiyellerinin kullanılmaması 

Şehir içi otopark sorunu 

Tesis – konaklama eksikliği 

Tarihi yapıların yerleşim bölgeleri ile örtülmesi 

İznik Gölü’ nin kirliliği ve yanlış avlanma sonucu balıkçılığın yok olması 

Temiz su kaynaklarının azalması 

Şehirleşmenin olumsuz etkileri 

Spor alanlarının yetersizliği 

Yaban hayvanlarının tarım arazilerine zarar vermesi 

Plastik ambalajların, ağaç kasaları tehdidi 

Çocuk oyun alanı eksikliği 

İznik Çinilerinin Kütahya Çinileri ile yapılması 

Doğa sporu ile ilgili potansiyelin kullanılmaması 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmemesi 

Sanayinin şehir içinde yapılanması  

İznik Çinisi (teknik altyapı yok) 

Tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması (turizm-tanıtım) 

Doğal kaynaklar ve enerji kaynakları 

Tarım ve hayvancılık 

Şehirleşme (ulaşım – altyapı eksikliği – sanayi) 
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26 

İZNİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 05 OCAK 2013 

Son konsülün İznik’ de toplanması 

İznik Gölü’ nün Karsak Deresi vasıtası ile Marmara Denizi’ne bağlanarak, deniz ulaşımı  

Gölde yüzen adacıklarda restoranlar açılması 

İznik yerleşiminin ( Sur içinin) taşınarak açık müze haline getirilmesi 

İznik merkezinin demiryolu ve karayolu ile merkezlere bağlanması 

İznik Gölü çevresine sahil yolu yapılması 

Sur çevresine yürüyüş yolu yapılması ( iç ve dış) 

Orhangazi – İznik arası tekne turları düzenlenmesi 

Katı atık depolama sahası, biyolojik arıtma tesisi kurulması 

İznik gölü’ nün RAMSAR alanına dahil edilmesi  

Yönetim planı projesi ( İznik Gölü için ) Tüm kurumlar tarafından tanınması ve uygulanması 

İnanç turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, turistik turlar düzenlenmesi 

İnanç turizminin gelişmesi amacıyla dinsel ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi 

Meyve suyu fabrikası açılması 

Yüksek gerilim indirim merkezi kurulması 

Tarıma dayalı mesleki eğitim kursları açılması ( budama ,ilaçlama, aşılama) 

Köy evlerinin restorasyonu 

Sansarak Kanyonu’nun ön plana çıkarılması 

Koimesis Kilisesi’ nin rekontrüksiyonu  

İznik Gölü’nden İstanbul’a deniz-uçak seferleri 

İznik merkezinin karayolu ve demiryolu ile merkezlere bağlanması 

Gölün yönetim planının çıkartılması 

Tarıma dayalı mesleki eğitim kurslarının açılması 

İznik çinisi için her platformda geçerli enstitünün kurulması (uygulama alanları içeren) 

İznik’ e bir basketbol takımı kazandırılması 

İzniklilerin tarihe, çevreye ve şehirliliğe karşı duyarlılık geliştirilmesi için eğitimler yapılması 

Daha önce yapılan Çarşamba sohbetlerinin tekrar yapılmaya başlanması  

İznik’i yurt içi ve yurt dışı platformlarda tanıtacak bir şirketin kurulması 

STK’ların aktif hale gelerek İznik’ e katkı sağlayacak konuların topluma aktarılması ve katılım 

sağlanması 

İznik’teki atıl alanların açık-kapalı olarak ışıklandırılmış bir 

şekilde toplumun kullanımına açılması (kapalı yüzme havuzu, bisiklet yolu ..) 

İznik’i bozulmadan koruyup yeni yapılanmaların farklı alanlarda olması 

Tarihi eserlerin restorasyonu yapılırken sosyal tesis amacına uygun gerçekleştirilmesi 

Park yeri sorununa, şehir merkezini yapılandırılıp bisiklet dostu kente dönüştürülmesi 

Yürüyüş rotalarının yeniden belirlenip gezmenin kolay getirilmesi 

İznik’te kitap kulüpleri kurulması (bir kitap 

okumak yazarı ile sohbet etmek gibidir) 

Kalkınma ajansına İznik’teki yerel el sanatları  

geliştirilmesi ve konuya ilgi duyan kişilerin  

yetiştirilmesi konusunda proje sunulması  

Yerel girişimciliğin teşvik edilmesi 

İznik’in hızlı tren hattına bağlanması 

İznik kültür merkezinin kurulması  

Kardeş yabancı okul projesi  

İznik Marinası 

İznik ve çevresinin balonla gezilmesi 

Çalıştay Kalkınma Proje Önerileri 
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İznik hayvanat bahçesi 

Haliç’ten İznik Gölü’ne deniz uçağı indirilmesi 

 

Yeşil Cami ile Abdulvahap Tepesi arasında teleferik yapıl-
ması 

İznik Gölü’nün Gemlik Körfezi’ne kanalla bağlanarak deniz 
taşımacılığı, ayrıca hızlı trenle 

bağlanması 

Yılın belli zamanlarında KIRANDERE’den karayollarına ka-
dar kapatılması, bisiklet yolu 

İznik kale içinin kale dışına çıkarılması 

Derbent – Abdulvahap – Ayvaşa Tepesi arasına telesiyej yapılardaki, askılı kafeler yapılması 

İznik evlerinin de Bodrum evleri gibi olması  

İlk yıllarından itibaren tüm detayları içeren tarih tüneli 

Markalaşma ( çini, zeytin vs.) 

Tarıma dayalı sanayi (meyve suyu fabrikası ) 

Su sporları merkezi kurarak, su sporları yapılmasını geliştirmek 

Ürünleri pazarlama 

Çinicilik araştırma ve uygulama merkezi 

Göl balıkçılığının geliştirilmesi 

Bölgesel olarak turizm  alanı ilan edilmesi 

Pansiyonculuğun geliştirilmesi (halkın gelir seviyesinin yükseltilmesi) 

Mocamp alanlarının yapılması  

Köylerde hayvancılığın geliştirilmesi, organik tarım için ilaçsız tarımın başlatılması 

Köylerin özelliklerine göre desteklenmesi 

İznik Çinisi’ nin coğrafi işaretinin hayata geçirilmesi 

Kurulacak olan araştırma enstitüsü ve uygulama atölyesi ile İznik’ e has bu seramiğin kriter 

lerinin tespit edilmesi, hammaddelerinin ortaya çıkarılması, diğer teknolojik işlemlerin tespit 

edilmesi (hamur yapımı, formülü, torna çekimi, astarlanması, fırınlanması dekor ,sırlanması) 

Tarın Organize Sanayi Bölgesi kurulması 

Turizmin önünün açılması için Kongre Merkezi, gibi yeni kültür yapılarının yapılması 

İznik’ in taşıdığı tarihi misyonun ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması 

Köylerin yaz ve kış yayla turizmine açılması 

İnanç turizminin öncelikli değerlerimiz arasında yer almasını sağlamak  

Sansarak Kanyonu’ nda trekking, gezi yolları, su sporlarının yapılmasını sağlamak 

Tarımda strateji olarak zeytinin ön plana çıkarılması, markalaşma,  
İznik Zeytini tescili, yönlendirme ve teşvik. 

Tarihsel olarak Müze Kent kavramı 

Doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesi (İznik Gölü) 

İznik Çinisi ve seramiğinin korunması 

Yavaş şehir olarak devam etmesi 
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Çalıştay Katılımcıları  

Adem COŞKUN İznik Belediyesi İzzetpaşa Tesis Müdürü 

Adem EFE İznik Belediyesi 

Adil Can GÜVEN İznik Çini ve Seramik Dernek Başkanı 

Ahmet BENLİ YESİAD Üyesi 

Ahmet KAYNAK İznik Belediyesi Meclis Üyesi 

Ahmet YALMAN İznik Belediyesi 

Ali Eşref UZUNDERE Safir Aktüel Dergisi 

Bahar YILDIRIM ÇEDFEM 

Emine ARSLAN BEBKA 

Emsal ÇOBAN TOSYÖV Üyesi 

Eren YILMAZ UEDAŞ İznik İşletmesi 

Ergün SÜRÜCÜ İznik Zeytin TS Koop. Başkanı 

Fahrettin AKTAŞ Çiftçi 

Fatmanur BEKEN Safir Aktüel Dergisi 

Fulya ARDA Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi 

Habibe AJDEROĞLU BUSKİ 

Habil DURAN TOSYÖV Bursa Dernek Başkanı 

Hakan DARILMAZLAR Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

Halil AĞA YESİAD Üyesi- Avukat 

Hülya ÇİÇEKÇİ TOSYÖV Üyesi 

İ.Naci ZEYREK Uludağ Üniversitesi 

İbrahim EROĞLU Muharip Gaziler Dernek Başkanı 

İnan AYRIBAŞ BEBKA 

İsmail Hakkı KAVURMACI TOSYÖV üyesi 

İsmail KORKMAZ TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Genel Sekreteri 

İsmail YAVAŞ Marmarabirlik 

Kadri ERYILMAZ İznik Belediye Başkanı 
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Kamil ÖZBEK İznik Belediyesi Meclis Üyesi 

Kemal CANDAR İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimim Müdürü 

Kenan ZENGİN İznik Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Mahmut DEDE İznik Ticaret Sanayi Odası 

Mahmut USTA İznik Belediyesi Meclis Üyesi 

Mecit ARSLAN Serbest 

Mehmet AKYÜZ İznik Belediyesi Meclis Üyesi 

Mehmet TIĞLI YESİAD Üyesi 

Metin SARGIN İznik Belediyesi Zabıta Memuru 

Muhsin MARDİN YESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa ÇELİK Serbest Muhasebeci 

Mustafa ENGİN Serbest 

Mustafa KAYRAK Çiftçi 

Mustafa KOÇ İznik Belediyesi Meclis Üyesi 

Mürvet YAMAN Bursa Osmangazi Belediyesi 

Okan BERENT Bursa Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu 

Orhan Çağrı HEKİMOĞLU Endüstri Mühendisi 

Orhan HEKİMOĞLU Emekli Öğretmen 

Perihan BERENT Bursa Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu 

Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof.Dr.Erkan IŞIĞIÇOK Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Recep EKİN İznik Belediyesi 

Recep USLU İznik Esnaflar Kooperatifi 

Sefer ASA KOSGEB 

Senanur GÜNDOĞDU Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Sevim KARADAĞ Halk Kütüphanesi 

Yahya Temel TATLISU Melisnur Müşavirlik 

Yakup SEVİNÇ Muh. Derneği Başkanı 
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Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi  
TOSYÖV Mütevelli Heyeti Üyesi 

Dünyada eşine az rastlanan; tarih, kültür ve inanç turizmi açısından da son derece önemli bir 
yere sahip olan ve hatta “açık hava müzesi” olarak adlandırılan İznik, antik bir şehir olmasının 
yanında son derece verimli toprakları ve doğal güzellikleri nedeniyle, geçmişten günümüze pek 
çok uygarlığın ilgi odağı haline gelmiştir.  

Ünlü İznik çinilerinin üretimi, restore edilerek hizmete açılan Süleyman Paşa  Medresesi, 
I.Murat Çiniciler Çarşısı ve Nilüfer Hatun Çiniciler Çarşısı’nda yerel sanatkarlar tarafından gü-
nümüzdeki malzemeler kullanılarak ve mevcut teknolojik olanaklar yardımıyla gerçekleştiril-
meye çalışmaktadır. Bu kadar öneme sahip bir bölgenin, sürdürülebilir kalkınma çalıştayı ile 
geleceğinin planlanması ve bu konuda bir yol haritası çizilmesi gereği açıktır. 

Buradan haraketle; İznik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma 
Grubu ve Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği tarafından İznik'te 5 Ocak 2013 Cumartesi günü İznik 
Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen  Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’nda, İznik’in dünü 
ve bugünü masaya yatırıldı ve 100 yıl sonrası planlanmaya çalışıldı. 

Söz konusu çalıştaya, İznik Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz, TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu 
Başkanı Habil Duran, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Temsilcisi 
Dr. Mustafa Uysal, Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma Grubu Temsilcisi İsmail Hakkı Kavur-

macı, TOSYÖV Genel Sekreteri İsmail Korkmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Uludağ Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Moderatörlüğü Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından yapılan ve gün boyu devam eden çalıştayın 
amacı, toplantıya katılan tüm sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları ve özel kuruluş 
temsilcilerinin ortak aklı ve sinerjileri ile İznik’in mevcut durumunun tespit edilerek, planlı ge-
lişmesine, sürdürülebilir kalkınmasına, refah seviyesinin arttırılmasına ve geleceğin İznik’inin 
oluşturulmasına yönelik yapılacak faaliyetlerde kullanılmak ve hem İznikliler’ in hem de yerel 
yönetimlerin yararına sunulmak üzere, elde edilen fikirlerden hareketle ilçenin yol haritası ni-
teliğinde bir rapor hazırlamaktır. 

Katılımcı anlayışla İznik’in sürdürülebilir kalkınması konusunda görüş bildirecek sivil toplum 
kuruluşları ile kamu kurumları ve özel kuruluş temsilcilerinin davet edildiği çalıştayda 60 kişi 
görev yapmıştır.  

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın amacı açıklanmış ve SWOT (GZFT) analizinin yapıl-
dığı birinci oturuma geçilmiştir.  

Beyin fırtınası yaklaşımıyla ve bilimsel ilkelere özen gösterilerek gerçekleştirilen çalıştayın bi-
rinci oturumunda katılımcılar dört gruba ayrılmış ve her biri 14-18 kişiden oluşan gruplardan 
ilki İznik’in güçlü yönlerini, ikincisi İznik’in zayıf yönlerini, üçüncüsü İznik’in fırsatlarını ve 

İznik Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı Sonucu 

http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/iznik/
http://www.haberler.com/iznik/
http://www.haberler.com/kadri-eryilmaz/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/mustafa-uysal/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/ismail-korkmaz/
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dördüncüsü İznik’in tehditlerini belirlemeye çalışmıştır. İznik Sürdürülebilir Kalkınma Çalışta-
yında, İngilizce SWOT veya Türkçe GZFT analizi olarak adlandırılan ve beyin fırtınası tekniği 
yardımıyla, İznik’in güçlü yönleri (bugünkü olumlu yönleri), zayıf yönleri (bugünkü olumsuz 
yönleri), fırsatları (gelecekteki olumlu yönleri) ve tehditleri (gelecekteki olumsuz yönleri), oluş-
turulan dört grubun ortak aklı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir grupta İznikli ve Bursalı 
katılımcıların dengeli olmasına ve gruplarda farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinin de yer al-
masına özen gösterilmiştir. 

Bursa’nın önemli ilçelerinden biri olan İznik; Modern tarım, çini, seramik, tarih, kültür ve 

inanç turizmi gibi güçlü yönlerinin yanında, göç almaması, temiz çevreye sahip olması, sanayi-
leşmemiş olması, komşu illere yakın olması, yüksekokul ve eğitim olanaklarına sahip olması, 
planlı bir kent olması, gürültüsüz ve havası temiz sakin bir kent olması, eğitim seviyesinin 
yüksek olması, spor imkanlarının fazla olması, sosyal ilişkilerin geleneksel paylaşımı, sit alan-
larının tescilli olması ve teknolojiye yatkın olması konuları güçlü yönler olarak değerlendiril-
miştir. 

İznik’in bu güçlü yönlerine karşılık ilçenin zayıf yönleri olarak; Tanıtım eksikliği, Büyükşehirle 
iletişim kopukluğu, çevre kirliliği, turizm potansiyelinin değerlendirilememesi, İznik Gölü’nün 
değerlendirilememesi, kanalizasyon eksikliği, dört yıllık üniversite eksikliği, çevre illere kısıtlı 
ulaşım, sosyal alanların eksikliği, katı atık depolama sahasının olmayışı, İznik’in marka soru-
nu, bölgesel sorunların bir araya gelerek konuşulamaması, organik tarım yapılmaması, kadın 
girişimci eksikliği, marka olarak çini ve zeytin potansiyelinin önde olamaması, doğalgaz eksikli-
ği, İznik Gölü’nün bio çeşitliliğinin önem ve korunmasının bilinmemesi, sit alanlarında imar 
sorunu iş imkanlarının azlığı, tarım ve turizme dayalı nitelikli eleman eksikliği, konaklama te-
sislerinin eksikliği, tarihsel zenginliğe yönelik farkındalığının azlığı, göldeki balık türünün azal-
ması, rekreasyon merkezlerinin azlığı, eko turizm eksikliği, yöresel zenginliklerin ön plana çı-
kamaması, tarıma dayalı sanayinin eksikliği, gençlik kamplarının olmayışı, tarım ürünlerinin 
tahlil laboratuvarlarının olmaması, otopark sorunu, yaşlılar ve emekliler için sosyal mekanla-
rın eksikliği, sağlık personeli yetersizliği, zeytin işletme tesislerinde arıtma tesisi eksikliği ve 
İznik Gölü’ne etkisi, çevre yolunun olmayışı, üzümün eski cazibesini kaybetmesi, tarım borsası 

eksikliği, BEBKA gibi Kalkınma Ajansları ve KOBİ’lerden yeterince yeterli desteği almaması, 
devlet teşviklerinden yeterince yararlanamaması, rehber eksikliği, konaklama eksikliği, tanıtım 
eksikliği, aktivite eksikliğinden günübirlik turizmi aşamaması, tehlike arz eden gece hayatı ve 
zeytinde ürün taklidinin olması konuları belirlenmiştir. 

İznik’in gelecekteki olumlu durumunu ifade eden fırsatları olarak; Dışarıdan göç almaması, 
halkın birbirini yakından tanıması, İznik tarihi yapı restorasyonlarının halka açık olması, tarı-
mın ilk elden yapılıyor olması, inanç turizmi açısından Nikea olarak bilinmesi, antik kent ol-
ması, tarıma dayalı ekonomi, Hristiyan alemini yakından ilgilendiren 1. ve 7. Konsil toplantıla-
rının İznik’te yapılmış olması, kooperatifçiliğe yatkınlık, kooperatifçilik kültürü, İznik Gölü’nün 
yapılaşmadan uzak doğal tutulması, İznik Gölü’nün mesire yeri avantajı, sanayi olmaması se-
bebiyle temiz hava, tarıma dayalı yatırım imkanları, ulaşım imkanları açısından ana yollara 
yakın olması, kuzey dağlarda kozmik enerjinin yüksek olması, su kaynaklarının bol olması, 
İznik ilçesinin Nikea kenti üzerinde olması, dört büyük imparatorluğa ev sahipliği yapması, İz-
nik çinisinin dünya markası olması, İznik’te üretilen zeytin ve zeytinyağı kalitesi, zeytin ve zey-
tinyağı ürünlerinin kozmetik sanayine uygunluğu, inşa edilmesi planlanan baraj ve göletlerin 
iklimi,  Akdeniz iklimine yakın kılması, İznik tarafından üretilen ürünlerin markalaşma giri-
şimleri, yerelde üretilen ürünlerin uluslararası pazarda yer bulması, göl suyunun içilebilir ve 
hafif sodalı olması, İznik’in mikro klima bir iklime sahip olması, organik tarıma elverişli olması, 
İznik ve çevresinin doğa sporlarına uygun olması, yapılaşmanın belli sınırlar dahilinde tutul-
ması, İznik sur içinin sit alanı olması, köylerdeki yaylaların turizme kazandırılması, açık hava 
müzesi (müzekent), yöresel gastronomi, yayın şiş, sazan kıskı, balık turşusu, İznik yöresinin 
motor sporlarına uygunluğu, günübirlik turlara uygun olması, Darka tatil köyünün bulunma-
sı, kültür ve sanat festivalleri olması konuları ortaya konmuştur. 
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Son olarak, gelecekteki olumsuz noktaları ifade eden tehditler olarak; İstanbul-İzmir otobanı-
nın İznik’ten geçmesi, şehir göçü, altyapı eksikliği, doğal kaynakların kullanılmaması, akade-
mik altyapı eksikliği, tarihi eserlerin tahribi, bilinçli tarım olmayışı, hava kirliliği, şehir içi ya-
pılaşma, tarihi bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık, tarihi kazı alanlarının hızlı şehirleşmeyle 
kazı alanı altında kalması, kent içi ulaşım, şehirlerarası ulaşım, genç nüfus kaybı, tarım ve 
hayvancılığın azalması, istihdam sıkıntısı, eğitimli iş gücü eksikliği (çini- rehber-kültürel 
alanda), uzmanlık okulu eksikliği (ziraat alanında), halkın turizm ve tarihi açıdan bölgesel 
anlamda bilinçlendirilmesi, İznik çinisi gelişim açısından araştırma merkezinin olmayışı, zey-
tin alanlarının azalması, gerek vakıf gerek STK bakımından ifade eksikliği, doğal güzelliklerin 
kötü yapılaşma ile bozulması, İznik halkının topraklarını kaybetmesi, gelir çeşitliliğinin olma-
ması, kadın istihdamın değerlendirilmemesi, marka değeri üretmemesi (İznik çinisi), tüketim 
savurganlığı, gölün kirlenmesi, sivil toplum örgütlerinin etkin olmayışı, yerel yönetimlerde 
sanata bakış açısının yeterli olmaması, sanat danışmanı istihdam edilmemesi, komşu ilçeler-
le ve merkezle işbirliği yapılmaması, geleneksel sanatların kaybolması, tanıtım eksikliği, far-
kındalık sorunu (yanlış değerlendirilmesi), gölün potansiyellerinin kullanılmaması, şehir içi 
otopark sorunu, tesis ve konaklama eksikliği, tarihi yapıların yerleşim bölgeleri ile örtülmesi, 
İznik Gölü’nün kirliliği ve yanlış avlanma sonucu balıkçılığın yok olması, temiz su kaynakla-
rının azalması, şehirleşmenin olumsuz etkileri, spor alanlarının yetersizliği, yaban hayvanla-
rının tarım arazilerine zarar vermesi, plastik ambalajların, ağaç kasaları tehdidi, çocuk oyun 
alanı eksikliği, İznik çinilerinin Kütahya çinileri ile yapılması, doğa sporu ile ilgili potansiyelin 
kullanılmaması, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmemesi ve sanayinin şehir 
içinde yapılanması konuları dile getirilmiştir.  

Öğleden sonraki oturumda, ortaya konan bu noktalar hakkında dört grubun her birinden bir 
temsilci tarafından sunum yapılmıştır. Ayrıca, bu dört grup yine ayrı ayrı olmak üzere, İz-
nik’in güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini göz önünde bulundurarak, çok sa-
yıda uygulanabilir proje önerisinde bulunmuşlardır. Son olarak ortaya çıkan proje ve fikirler 
ile en iyi olarak değerlendirilen projeler hakkında yine grup başkanları tarafından bilgi veril-
miştir. Elde edilen tüm bulgular, proje önerileri ve en projeler bu kitapçığın önceki sayfaların-
da incelenebilir. Çalıştay, İznik Belediyesi tarafından organize edilen İznik doğal ve tarihi nok-
talarının gezilmesi ile sona ermiştir. 

 

Son olarak; İznik’e ilişkin,  

 Güçlü yönleri kullanarak tehditleri ortadan kaldıracak stratejilere, 

 Zayıf yönlerden kaçınarak tehditlerden uzak duracak stratejilere,  

 Güçlü yönleri fırsata çevirecek stratejilere ve  

 Fırsatlarla zayıf yönleri ortadan kaldıracak stratejilere gereksinim duyulmaktadır. 

  
Başta yerel yönetimler olmak üzere, İznik’in geleceğine yön verecek tüm aktörlerin bu dört 
unsuru dikkate alarak, bu çalıştaydaki gibi katılımcı ve ortak akıl yaklaşımıyla ve stratejik 
yönetim anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.  

İznik Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştay’ı, çok sayıda SWOT (GZFT) noktası (konusu) ve proje 
önerisiyle bu yönetim anlayışının temelini atmaya çalışmıştır.  

Bu çalıştayın, 100 yıl sonrasının İznik’inin temelinde ve oluşumunda bir tuz tanesi bile olsa 
katkı yapması dileklerimle… 
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