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ŞEHiR-SiYASET-YEREL YÖNETiMLER

ALiNUR AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Toplumbilimciler ve tarihçiler, şehirlerin ortaya 
çıkışını uygarlıkların doğuşu olarak değerlendirir. 
Şehir olgusu, tarihsel süreçte farklı şekillerde ta-
nımlanmış olmasına rağmen, genel olarak kent-
sel yerleşim yerlerinin genel adı olarak karışımıza 
çıkmaktadır. Şehir kavramını genel olarak tanım-
layacak olursak; kendi belirlenmiş sınırları içinde 
yaşayan insanların, geçim kaynaklarını tarım ve 
hayvancılık dışı uğraşıların oluşturduğu; yönetim 
yapısı, toplumsal ilişkiler, kültürel alanlar, nüfus yo-
ğunluğu gibi birçok yönden kırsal alanlardan farklı 
olan yerler şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Yaşadığımız çağda geleceğin tasarlanma-
sında önemli rolleri bulunan şehirlerimizin, ge-
leceğe yönelik projeksiyonlarla, akıllı şehirciliğin 
olduğu yenilikçi modellerle, stratejik yöntemlerle 
ve katılımcı karar alma süreçleri ile tekrar değer-
lendirmek gerektiğini görmekteyiz. Gelecekteki 
ihtiyaçlara göre kentlerimizin yenilenmesi, dönüş-
türülmesi ve yeniden ele alınması, kentlere özgü 
bir kimlik kazandırılması, toplumda aidiyet duygu-
sunun sağlanması, çevresel, kentsel, tarihsel ko-
runmanın sağlanması ve bir amacı olan tasarım 
şekilleriyle kentsel estetiğe önem verilmesi kaçınıl-
maz bir olgu olarak önümüze çıkmaktadır.

Günümüzde çeyrek yüzyılda önemi giderek 
artan şehirleşme hareketi ile birlikte planlı şehir-
leşme olgusu ortaya çıkmıştır. Gün geçtikçe öne-
mi daha da artan ve geniş bir uygulama alanına 
kavuşan planlı şehirleşme, başta Bursa olmak 
üzere gerek sosyal gerekse de teknik açıdan ay-

rıntılı olarak incelenmesi, sorgulanması ve analiz 
edilmesi gereken bir konudur. Bu sebeple ve kü-
reselleşen dünyada artık kentlerin sürdürülebilir 
bir şekilde dönüşüm ve değişim gerçekleştirerek 
şehir kimliklerini oluşturmaları gerekmiştir. Şehir 
planlama, sadece teknik bir çalışma alanı değil 
aynı zamanda sosyolojik yaklaşımda gerektiren 
bir işlemdir. Yerel yönetimler, halka en yakın kamu 
kurumu olarak şehir planlama sürecini en etkin ve 
verimli şekilde düzenleyecek kurumlardır.

Şehir planlama konusunun önemi günümüzde 
daha sıkı bir şekilde hissedilmektedir. Özellikle 
1960-70’li yıllardan itibaren sanayileşmenin ge-
liştiği şehirlerde başta İstanbul, Bursa, İzmir gibi 
büyükşehirlerde artan nüfus ile birlikte başta ula-
şım olmak üzere birçok konuda belediyeler süre-
ci yönetmekte zorlanmışlardır. Bu sürecin yöne-
tim zorluğunu örneklendirmek gerekirse; Bursa 
1971 yılında Almanya’nın Darmstadt şehri kardeş 
şehir ilişkisi kurmuştur. O dönem kardeş şehir iliş-
kisi kurulan Darmstadt’ın nüfusu yaklaşık 137.000 
iken, Bursa’nın şehir nüfusu ise ortalama 500.000 
civarındadır. Günümüzde Darmstad şehri orta-
lama 160.000 nüfusa sahip iken Bursa’nın nü-
fusu 3.000.000’u geçmiştir. Geçtiğimiz yarım 
yüzyılda Bursa nüfusu altı kat artarken, Damrs-
tadt’ın nüfusu ortalama %15 artış göstermiştir. 
Bu örnekten de görüleceği üzere, şehirlerin planlı 
ve kontrollü büyümeleri için şehir planlarının uzun 
vadeli ve doğru bir şekilde yapılması gerekmekte-
dir. Bursa’da, son elli yılda nüfusta meydana gelen 
altı katlık artış neticesinde günümüzde trafik ve 
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kentsel dönüşüm sürecinin yönetilmesi konusunda 
zorluklar yaşanmaktadır. Bu süreçte, şehir planla-
masının eksik veya hatalı yapılmasının bir sonucu 
olarak ulaşım sorunu yaşanmakta ve yerel yöne-
timlerin ulaşım problemini hızlı bir şekilde çözmesi 
beklenmektedir.

Şehir ve şehirleşmenin sağlıklı bir şekilde 
oluşması için yerel yönetimlerin önemli 
fonksiyonları vardır. Yaşanabilir şehirleşme konusu 
şehirde yaşayan, şehri ziyaret eden, herkesin ih-
tiyaçlarının temini, huzur ve refahı ile ilgilidir. Ya-
şanabilir şehirleşmenin sağlanması için merkezi 
yönetimin, yerel yönetimlerin, sivil ve özel yönetim 
kuruluşlarının ve kentle ilgili olan herkesin ortak bi-
linç ile eşgüdümlü hareket etmesi gerekmektedir.

Türkiye’de yerel yönetimlerin doğuşunun tarihi 
çok eskilere gitmez. Türkiye’de belediyelerin güç 
kazanması çok partili hayata geçiş ile paralel 
olarak gerçeklemiştir. Tek partili dönemde beledi-
yeler sadece belli alanlarla ilgili bir hizmet kuru-
luşu olarak algılanarak merkezi yönetimin atadığı 
başkanlarca yönetilmiş ve yerel halkın pek önemli 
olmayan ihtiyaçlarını karşılamıştır. Günümüzde 
ise durum farklılaşmıştır. Yerel yönetimler, özellikle 
belediyeler şehirleşme konusunda anahtar bir role 
sahiptirler. Şehrin günlük sorunlarından birinci de-
recede sorumludur.

Şehir ve şehir yönetimi, yerel siyasetin merkezi 
kavramlarıdır.  Siyaset; karar alma, iktidara gelme, 
iktidarı kullanma, iktidar üzerinden hayatın idari, 
siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarına düzenleme, 
ülke ve toplum idaresi kavramları etrafında döner. 
Yerel aktörlerin karar ve uygulamalarda daha et-
kin olarak yer almasını amaçlayan yerel siyaset, 
ülkemizde çok konuşulmayan ve yerel seçimler 
dışında da pek gündemde yer almayan bir konu. 
Ancak küreselleşme süreciyle paralel yaşanan ye-
relleşme süreci, yerel siyasetin toplumların önce-
likleri arasında yer almasını zorunlu kılmaktadır.

Yerel siyasete mekân ve bağlam üzerinden 
bakıldığında temel olgu şehir ve şehir yönetimi-
dir. Şehirle ilgili her türlü idari birim, şehir üzerinde 
çalışan her türlü sivil ve özel kuruluş, şehir düzeyin-
de faaliyet gösteren medya ve diğer yerel düzeyli 
(dernek, vakıf gibi) kuruluşlardır. Yerel siyasetin ko-
nusu ise şehir, şehir halkı, şehir yönetimi, şehir ya-

şamı ve şehir düzeyindeki sorunlardır.

Günümüzde kentlerinde; sanayileşme, sağlık 
alanındaki ilerlemeler, ortalama yaşam süresinin 
uzaması, göçler, teknolojik ilerlemeler, sosyal ve 
kültürel alandaki değişiklikler, ulaşım ve iletişim 
alanındaki yenilikler… vb. pek çok unsurun doğru-
dan ya da dolaylı etkileri ile birlikte Bursa’da ol-
duğu gibi kent nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Artan bu nüfusla birlikte kentlerde farklı problem-
ler meydana gelmektedir. Bu problemlerden ilki, 
artan nüfusun kendisidir ki, toplam dünya nüfusu-
nun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ayrı-
ca 2050 yılında, toplam dünya nüfusunun % 66’lık 
kısmının kentlerde yaşayacağı öngörülmektedir. 
Artan bu nüfus şehirlerde başta ulaşım olmak 
üzere, taşımacılık, içme suları, alt yapı, konakla-
ma, yeşil alan olmak üzere sunulan pek çok hiz-
metin yeniden dizayn edilmesini ve geliştirilmesi-
ni gerekli kılmakta ve bu süreci yürütmesi için de 
yerel yönetimlerin güçlü finansal araçlara ihtiyacı 
vardır.

Şehirler ortaya çıktıkları ilk günden bugüne 
sürekli bir değişim içinde olan mekânlardır. Bulun-
dukları dönemin siyasal, ekonomik ve sosyal ya-
pısı bu değişim sürecinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu alanlarda tanIk olunan olaylar dolaylı 
ve dolaysız olarak kentsel yönetim tarzını, kentsel 
mekânın kullanım biçimini, kentteki kişilerin birbir-
leriyle ilişkilerini etkilemektedir.

Sonuç olarak, kentlerin insanların toplumsal 
yaşamı üzerindeki etkileri son derece önemlidir. 
Sokaklar, meydanlar, parklar, açık alanlar kentlinin 
toplanacağı, birbirleriyle karşılaşacağı kaynaşa-
cağı, bireysel ve birlikte kendini ifade edecekleri, 
kentli kültürü yaratacakları özgürlük ve toplum-
sal-davranışsal uzlaşma alanlarıdır. Kent mekân-
ları ve bu mekânlara yüklenen anlamlar toplum ve 
bireyler arasındaki iletişimin en önemli unsurları-
dır. Çağdaş dünyanın “kent” denebilme derecesi, 
kentlerde yaşayan toplam nüfusun oranı ile ölçül-
memektedir. Bu anlayışta son yıllarda kentli kültü-
rü, kentsel tasarımın giderek daha önem kazanan 
ve üzerinde durulan bir alanı haline gelmiştir. Çev-
re ve insan etkileşimi, bu anlamda toplum, mekân 
ve davranış ilişkileri, bireylerin ve toplumun kendi 
yaşam koşullarını belirlemesine imkân verir.


