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Şehirli olmak ya da şehirde yaşamak çeyrek asır 
önce olduğu gibi bir ayrıcalık değil; şehirlerimiz ar-
tık birçok zorluk ve sıkıntıların yaşandığı bir yaşam 
alanımı olmuştur. Şehir, önceleri birçok imkânın 
sağlandığı, hayatın kolaylaştığı, çevresinde ya-
şamsal hayatı tehdit eden unsurların çok az ya da 
hemen hemen hiç olmadığı alanlar olarak bilinirdi. 
Fakat şehirlerdeki aşırı nüfus artışı, hızlı gelişmelerle 
yaşanan çarpık kentleşmeler, insanların hayalinde-
ki şehirler yerine beton yığınların, çevresel atıkların 
çokluğuna, gürültü ve huzurun kalmadığı alanlar 
yerleşimler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler şehirlerde 
yaşayan bireylerin talep ve beklentilerindeki değiş-
melerin oluşmasına ve şehir yönetimlerinden bek-
lentilerinin de değişmesine neden olmuştur. Fakat 
değişmeyen bir gerçek var ki, bir şehirdeki yaşam 
standardının iyi ya da kötü olması sadece mahalli 
idarelerin yönetimine bağlı olmamakla birlikte, her 
zaman belediyenin iyi ya da kötü yönetimi olarak 
algılamıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşların gö-
revlerini çağdaş düzeyde yerine getirmemeleri bile, 
sonuç olarak belediye faaliyetlerine, belediyeler 
hakkındaki değerlendirmelere yansımaktadır. 

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler, şehirlerdeki 
yaşamı, imkânları olanları için şehir dışına taşıma 
ve şehir alanından uzak yerlerde yaşamayı aratır 
duruma getirmiştir. Bu anlayış bazen belediyeci-
lik hizmetlerini kolaylaştırır, bazen de belediyeci-
lik hizmetinin daha geniş alanlara yayılmasına ve 
fazla efor gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Dijital 
dünya, her alanda birçok işleri kolaylaştırdığı gibi 

insan hayatına yönelik kolaylaştırıcı hizmetleri de 
hızlandırmıştır. Bu hızlandırma yöresel ya da böl-
gesel insan ufuk anlayışını, yaşam tarzını, beklen-
tisini farklı şekillerde geliştirmiştir. Dolayısıyla büyük 
şehirlerde yaşayanlar ve dijital hayatın içine fazla 
girmiş insanların beklentileri, gelişmelere paralel 
olarak değişmiş ve hızlanmıştır. Bu durumda be-
lediyecilik hizmetlerinin dijital, ekolojik, ekonomik 
ve hızlandırma düzeyini geliştirme ve ilerletmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Günümüzün en çok kullanılan 
akıllı şehirler ya da dijital şehirler kavramının altını 
doldurma çalışmaları hızlanmıştır. 

Akıllı şehirleşmede, ekolojik dengenin koruna-
rak, çevresel sorunların giderilmesi, atıkların ber-
taraf edilmesi, sivil toplum kuruluşları (STK), diğer 
kamu kuruluşları ile ortak yönetişim anlayışı ön pla-
na çıkmaktadır. Bu açıdan şehir yönetimlerinde yeni 
akıllı yönetim ve dönüşüm sürecinin oluşturulması 
bakımından birçok farklı kavram ve yaklaşımlar 
zikredilmektedir. Bu yaklaşımların tamamı, temelde 
belediyecilik faaliyetlerinin temel unsurlarının farklı 
bir şekilde ön plana çıkarılmasından ileri gelmekte-
dir. Aslında tümü yöresel ya da bölgesel gelişmişlik 
düzeyine göre, yaşayanların beklentilerinin yansı-
ması olarak değerlendirilebilir. İşte bu konuda bele-
diye ve yönetiminin hizmet sunduğu şehrin gelişmişlik 
düzeyi ile üstlenmiş olduğu fonksiyonel yaklaşımda 
etkilemektedir. Gelişmesini tamamlamamış bir böl-
ge ile tüm ülkeye hitap eden bir başkentin mutlaka 
hizmet sunumlarında farklılıklar olacaktır ve olmalı-
dır. Bu sunumların daha baskın sunum ve farklılığı da 
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farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Günümüzde bu 
anlamda en çok kullanılan sosyal belediyecilik, eko 
belediyecilik, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı yaşam, 
sosyal yaşam vb. ifadeler çokça ifade edilmektedir.  
Belediyecilikte kullanılan yeni kavramların tamamı 
belediyelerin hizmet sunumlarındaki yaklaşımları ve 
teknolojik gelişmelerin sınır tanımadığı ve insan ya-
şam tarzının bir parçası olan yeni gelişmeler ve özgür 
yaklaşımlar daha çok etkili olmaktadır. Kavramlar 
ne şekilde veya ne ile ifade edilirse etsin, belediyele-
rin akıllı yönetişim anlayışı, belki de en etkili yönetim 
yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram-
ların neler olduğu, neden böyle ifade edildiği konu-
sunda ileriki sayılarımızda daha detaylı ele almak 
üzere konu edilecektir. 

Belediyecilik hizmetinde bir tarafının siyasi bek-
lentili olması, diğer taraftan parti taraftarı gözet-
meksizin sınırları içinde yaşayan ya da geçici olarak 
gelip hizmet alan tüm hizmet alanların beklentile-
rini karşılama gibi bir zorunluğu doğasında vardır. 
Belediyecilikte hedef, hizmet talep eden tarafların 
taleplerinin en iyi şekilde ve zamanında karşılanma-
sı ile yaşam standardının geliştirilmesi ve güzelleş-
tirilmesidir. Araç olarak, gelişen bilgi teknolojilerinin 
temelde kolaylaştırıcı olarak kullanılmasıdır. Dola-
yısıyla başarılı belediyecilik örnekleri incelendiğinde 
genellikle, ortak yönetişim anlayışı çerçevesinde bir-
çok paydaşın yer aldığı (STK, Kamu kurumları, Mer-
kezi idare, doğrudan vatandaş beklentilerini dikkate 
alan) ve teknolojik yatırımları zamanında yapan yö-
netimlerin etkin olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde belediyecilik hizmetleri yürütülme-
sinde sırın çizen birçok kanun ve uygulamalar var-
dır. Bunların başında, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
belediye yönetimi, görev yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını düzenlemekte, 5018 KMYK 
merkezi yönetimle birlikte mahalli idareleri de kap-
samaktadır. Ayrıca, 5016 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Ka-
nunu, Gecekondu Kanunu, İmar Kanunu Kabahatler 
Kanunu vb. faaliyet alanları bakımından haklar ka-
zandırdığı gibi sınırlamalarda getirmektedir. Beledi-
yecilik hizmetlerinin tümünde mevzuatlar çerçeve-
sinde yürütülerek en etkin ve verimli şekilde toplum 
memnuniyeti sağlanması hedeftir.

Belediye hizmetleri her dönem mali sıkıntılarla ya 
da kısıtlı imkanlarla hizmetlerini sunmak gibi bir du-
rumla karşı karşıya kalmaktadır. Belediyeler ekip ve 

kadro olarak beli düzeyde yeterliliği ve geleceği oku-
yabilen paydaşlarla yönetişim anlayışı çerçevesinde 
çalıştığı sürece, kriz dönemlerinde kendilerine fırsat-
lar sunan ortamlar oluşturabilirler. Bu konuda görüş 
olarak birkaç öneri sunmaya çalışacağım;

1- Değişim ve gelişimin öncülerini belirleyin; 
düşünceli değişim süreci, dönüşümlerde anlamlı 
ve etkin gelişmelere gebe olacaktır. Gençlik bek-
lentileri stratejik gelişmenin ve yönelmenin temelini 
oluşturmalıdır. Geleceğin potansiyel taraftar kitlesi 
olması, teknolojik gelişmelere öncelik sağlamaları 
ve uzun süreli belediye hizmetlerinin temel alıcıları 
olacaklardır.

2- Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 
bir gün hepimizin yaşlanacağı ve desteğe ihtiyaç 
duyacağımızı unutmadan belediyecilik hizmetle-
rini kolaylaştırıcı kılmak. Dünya nüfusunun yaklaşık 
%25’inin yaşlılık gurubu ya da desteği ihtiyaç duya-
cak kapsamda olduğunu düşünerek, hizmet müş-
teri memnuniyeti ve hizmet takdir sadakati açısın-
dan dikkate alınmalıdır.

3- Önemli yatırım planlamalarını tam olarak 
uygulamadan önce tarafların desteklerini hare-
ketlendirmeyi ve stratejik olmayı unutmayınız; ya-
pacağınız yatırımların ilk dönem sıkıntılarının so-
nuçları tam, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulmaz 
ise, olumsuz yönleri ile aleyhinize etki bırakacaktır. 
Projelerinizde başkan olarak heyecanlı ve proaktif 
bir değişim inancını yansıtmalısınız. Yatırımları ideal 
olarak planlayınız, sonradan olabilecek değişimler 
paydaşların endişelerini artırmakla birlikte deste-
ğini azaltacaktır.

4- Yatırım ve projelerinizde etkili bir başlangıç 
olarak, değişim için güçlü bir iş organizasyonu ve 
senaryosu oluşturunuz. Yönetim, yürütme ve yasa-
ma alanlarında kilit paydaşların desteğini gerçek-
leştiriniz, tanınmış özel sektör firmaların sponsorlu-
ğunu ve medya desteğini oluşturunuz.

5- Stratejik planlama çerçevesinde, proje 
maliyet tasarrufları ya da hizmet alanların mem-
nuiyet verilerini güçlü bir şekilde oluşturun ve ön 
plana çıkarın. Belediyecilikte kamuoyu baskısı ve 
etkinliğini göz ardı etmeyiniz. Projelerinizi maliyet 
ve getiri yönünü netleştirerek vurgulayınız,

6- XY veya Z kuşağı tarafların beklentilerini 
esas alınız. Hizmetlerinizdeki sürekli iyileştirmeler ve 
kolaylaştırıcı faaliyetler maliyetleri göz ardı ede-
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cektir. Fayda maliyet analizi rakipleriniz tarafın-
dan kullanılmadan net olarak sizler otaya koyunuz. 
Genç kuşakların hızlı beklenti değişimlerinin yaka-
lanması, bazen de önden gidilmesi veya yönlendi-
rilmesi önemli bir yatırımdır.

7- Stratejik plan çerçevesinde kaynak dağılı-
mını dengeli yapınız. Proje önceliklerinizi güçlü bir 
ekip ve gerçek verilere dayanarak değerlendiriniz. 
Proje gecikmeleri, yetersiz kaynaktan yaşanacak 
gecikmeler, iyi projelerin etkinliğini azaltacaktır. 
Proje süresince projeye ek kaynak oluşturma yolla-
rını değerlendiriniz. Bütçe denkliği baskıları ve bü-
yük sermaye gerektiren projeleri tutarlı ve stratejik 
bir yaklaşımla gerçekleştiriniz. 

8- Stratejik projelerinizde çevre, can 
güvenliğini ve sosyal sorumluluk etkinliğini 
değerlendiriniz. Projelerinize gerekirse bölümlere 
ayrıma düşünceci daimî olarak alternatif değer-
lendirmelerin içinde bulunsun. Proje paydaşlarınızın 
yanlışları sizleri sorumluluktan kurtaramaz. Projele-
rinizi sorumluluk ve kalite açısından güvence altına 
alınız. Hizmet sağlamada ödül ve cezalandırma 
sistemini çalıştırınız.

9- Danışmanlık hizmetlerinde dengeli olunuz. 
Bu tür hizmet alımları seçmenler, medya, çalışanlar, 
kamu idaresi açsından her zaman izleme ve irde-
leme konusu olmuştur. Siyasi yaklaşımlar dar alan-
daki olumlu etkilere karşın, çok daha geniş kitlelerin 
hareketlenmesine ve karşı duruşuna neden olabilir.

10- Tüm çalışmalarınız için temel performans 
kriterlerinin gerçekçi olmasına ve temel verilere 
dayanmasına özen gösteriniz. Hedeflerdeki olum-
suz sapmaların savunulması zorlaştırıcı ve düzeltil-
mesi zor etkiler oluşturabilir. Bağımsız ya da ortak 
projelerde hedeflere odaklanma ve takip etmekte 
lider etkinliği önemlidir. 

11- Proje düşünce, proje sürecinin ve sonuç 
çıktı noktasına kadar tüm aşamalarında risk de-
ğerlendirme yapılmalıdır. Sosyal, çevresel, siyasi, 
teknolojik, ekonomik, jeopolitik vb. risk değerlendir-
me yapılmalı; ilgili risklere karşı koyma ya da kabul-
lenme eylemleri ve düzeyleri belirlenmelidir.

12- Kamu özel ortaklık (KÖO) projelerinde gir-
di kaynaklarının paylaşılmasında olduğu gibi, gelir 
paylaşımı da dengeli olmalıdır. KÖO hizmetlerinde 
özel sektörle birlikte, üniversiteler, STK’lar ve diğer 
kamu birimleri göz ardı edilmemelidir. Belediyeci-

likte akçeli durumlar, rakiplerce özellikle takip edi-
len durumlardır. Kişinin itibar ve etkinliğine yönelik 
en büyük darbeler bu alanda gerçekleşir.

13- Tüm yukarıda sayılan hususlar konusunda 
güçlü bir yönetişim, iletişim ağını geliştiriniz. Ortak 
yönetişimde, sürekli yeniliği destekleyen ve bazen 
de belediyeye gelir oluşturan alanların belirlen-
mesinde istekli ve dinamik yapının oluşturulması 
önemlidir. Bazen rakip kişiler sizlerin doğru karar 
almanızı ve daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. 
Seçmenlerinizle, çalışanlarınızla ve rakip tarafla 
barışık bir yönetim liderliği geliştiriniz.

Sonuç
Belediyecilik, hizmet sunumunda sonu olmayan 

ve her daim sınırları genişleyen hizmet alanıdır. Siyasi 
çekişmelerin yoğun yaşandığı, her yatırım ve faaliye-
tinin tartışma ve çekişme konusu olduğu kamusal ve 
siyasi bir zemindir. Yeni teknolojik gelişmeler, hizmet 
alıcıların sınırsız olan istek ve talepleri belediyecilik 
hizmetlerini zorlaştırdığı kadar, başarıldığı taktirde 
uzun süreli ve etkili bir liderlik göstermenin de alanı-
dır. Belediyecilik hizmetlerinde kaynak yetersizliği her 
daim temel mali sorun olurken, projelerin yerindeliği 
ve etkinliği de en dikkat çekici noktalardandır. Diji-
talleşme ve teknolojik gelişmeler talep hareketliliğini 
çok çeşitlendirdiği gibi sık değişimi de beraberinde 
getirmektedir. Bu gelişmeler belki de belediyeciliğin 
gelecekte yakalamakta ve yönetmekte en çok zor-
lanacağı alanlardan olacaktır.
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