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BELEDiYE BAŞKANLARINA MEKTUP-1
BELEDiYE YÖNETiMi

EROL KAYA*

1“Marifet belediye başkanı seçilmek değil, 
belediye başkanı kalmaktır.”

Belediye başkanlarının kaçınılmaz üç evre 
geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yaşadıkları şehir-
de beklentilerinin olduğu birinci evre, genellikle 
kendi geleceğini –çocukluk, gençlik, eğitim, iş 
hayatı, aile hayatı, vb.-  inşa mücadelesi dönemi 
olarak tanımlanabilir.

İkinci evre, belediye başkanlığı seçiminden 
sonra  –kurum, şehir, yönetim, aile, vb- hayatını 
yönetme mücadelesi,

Üçüncü evre, başkanlıktan sonra –
şehrin sakini olarak komşularına, dostlarına, 
arkadaşlarına ve hatta ailesine-  huzurla evine 
dön(ebil)me mücadelesidir.

Bu üç evreyi birlikte düşünerek yaşayan/ko-
ruyan başkanların daha başarılı oldukları, uzun 
yıllar şehre hizmet ettikleri, şehre vizyon kattık-
ları, şehri kucakladıkları, şehrin de onları unut-
madığı, tarihin yazdığı, insanların hayırla andı-
ğı, sadece kendilerinin değil nesillerin de saygı/
hürmet gördüğünü ifade etmek gerekir. 

 Bu üç evreyi analiz ederken ağırlıklı olarak 
başkanlık evresi üzerinde duracağız. İnsan ne iş 

1  İstanbul Milletvekili

yaparsa yapsın işin sırrı Eflatun’un dediği gibi; 
“Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bula-
bilirsin.”  

Başlıkları hem kendimiz için ve hem de şeh-
rimiz için sorabiliriz: Nereden geldik? Neredeyiz? 
Hedefimiz ne olmalı?

Bir tespitle başlamakta fayda var. Mevcut 
belediye başkanlarımız hangi partiden olursa 
olsun, başkanlığı vermek istemedikten sonra on-
dan şehrin yönetimini devralmak zor/imkânsız-
dır dersek yanıltıcı olmaz.

Yeni seçilen başkanların bilmesi gereken ilk 
kural; siyasal değişimlerin yaşandığı şehirlerde; 
halk onları beğendiğinden değil var olan/mev-
cut başkanı/yönetimi beğenmediğinden seçil-
diler. Gerçek seçimleri/başarıları başkanlıktan 
sonra girecekleri ilk seçim olacaktır. 

İşin sırrı belediye başkanı seçilmek değil, 
belediye başkanı kalmaktır.

Örneğin Türkiye’de yerelde büyük değişimin 
yaşandığı 1989 SHP başarısı aslında bir 
ANAVATAN Partisi belediyelerinin başarısızlık 
hikâyesidir. Ve Yine 1994 Refah Partisi başarısı bir 
SHP belediyelerin başarısızlığıdır.

 Yerel yönetimlerde -Dünya’da ve Türkiye’de- 
örnek gösterilecek gerçek başarı hikâyesi; 1999 
seçimleridir. Partileri (Refah Partisi) kapatılan, 



17

28 Şubat gibi ceberut bir anlayışın/tahakkümü-
nün sürdüğü, RP/Fazilet Partili belediyeler; beş 
yıllık süreçte -iflas eden siyaseti, çöken şehirleri, 
umudunu kaybeden millete ve her türlü baskı/
yıldırma çabalarına rağmen, verdikleri hizmet ve 
yönetim anlayışıyla tekrar büyük bir zafere ulaş-
mışlardır. 

Aynı partinin mensubu olup aday değişikli-
ğiyle seçilen belediye başkanlarımızın da bilmesi 
gereken en önemli kural, seçim başarıları bir ön-
ceki başkanın/yönetimin başarı hikâyesidir.  On-
larında gerçek başarıları başkan olarak girecek-
leri ilk seçim olacaktır. 

Bunun için, başkanlarımız, yönetim anla-
yışında önceki/sonraki (benim) dönem diye 
bakmamalı, Emerson’un “dünle bugün arasında 
kavga edersek yarını da kaybederiz” değerlen-
dirmesini unutmamalıdır. Başkanlıkta temel ku-
ralı; var olan faydalı insan kaynaklarını, projeleri, 
kurumsal hafızayı muhafaza etmek, siyasi taas-
sup da bulunmadan üzerine ilave edeceği çalış-
malar yapmaktır. 

İdarelerin (merkezi, yerel, stk, ticari, vb.) yö-
netim anlayışının temeli; “Şüphesiz Allah size 
emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi 
emreder. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt ve-
riyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir” 
(4/58) emri fermanında olduğu gibi adalet ol-
malıdır.

Adaleti, sadece karar ve uygulamalarda de-
ğil aynı zamanda şehir/kurum için ortaya koy-
mamız gereken fedakârlıklarda da aramalıyız. 
Hz Peygamber (sav) “Adâletle yönetmek, hem 
vazife hem de bir ibadettir” buyurmaktadır.

Adil bir başkan, hizmeti, kaynakları gereken 
yerlere/insanlara ayırım yapmaksızın götüren, 
şehrin tüm sakinlerinin huzur ve refahı için var 
gücüyle çalışandır.

Adil bir başkan; yola çıktığı arkadaşlarını bı-
rakmayan, ekibini de ehliyet ve liyakat üzerine 
inşa eden, kendinden akıllılarla çalışandır. 

Adil bir başkan; şehrin kadim (inanç, kültür, 
örf, gelenek, vb.) değerlerine saygı gösteren ge-
lecek nesiller için çalışandır.

Adil bir başkan; özü sözü bir olan vaatlerini 
yerine getirmek için gayret edendir.

Adil bir başkan; vefalı insandır. Şehrin tarihine, 
mimarisine, âlimine, arifine, aydınına, sanatkârı-
na, garip/gurebasına, âcizine, dezavantajlısına, 
tabiatına,  mahlûkatına sahip çıkandır.

Adil bir başkanı; vizyon sahibi insandır. Şehrin 
ve sakinlerinin geleceği ile ilgili projeleri/çabala-
rı hayalleri olan ve bu proje/hayalleri için gece 
gündüz çalışandır.

Adil bir başkan; israftan kaçınan, kaynaklar-
da/harcamalarda verimliliğe dikkat edendir.

Adil bir başkan; şeffaflığı esas alandır. Mali/
idari konularda hesap verebilirliğe dikkat eden-
dir. Adil bir başkan verimliliği esas alandır.

Adil bir başkan; tenkit ve eleştirilere açık in-
sandır. Napolyon’un dediği gibi, “Tenkitler ve fi-
kirler büyük ruhlu insanları besler ve kuvvetlendi-
rir, küçük insanları ise öfkelendirir.”

Adil bir başkan; istişareye önem veren -“Nasi-
hati sevmeyen ve nasihatçisi olmayan kavimde 
hayır yoktur” (Hz. Ömer), şehrin tüm paydaşla-
rını karar süreçlerine dâhil eden ve gereğini ya-
pandır. Adil bir başkan; devir aldığı şehrin beş 
yıl sonra tüm kaynaklarıyla mukayeseli hesabını 
verebilendir.

Peki, böyle bir başkan var mıdır? Ölçü ne 
olmalıdır? 

Ölçüde, şehrin imkânları ile başkanın gayreti 
buluşmalı ve iyi yapılanlar ile eksik/hatalı olanla-
rın oranına dikkat edilmelidir.

Belediye Yönetimi:

Şehir yönetimi üç bölümden oluşur; birincisi 
şehrin sakinleri/paydaşlar, ikincisi kurum 
(bürokrasi, mali kaynaklar, beşeri kaynaklar) 
yönetimi, üçüncüsü siyaset ve tabi ki medyayı 
unutmamak lazımdır. Özetlersek, şehir; insan ve 
kaynak yönetiminden oluşur.

Ülkemizde en büyük sorun başkanların, kurum 
yönetimine yoğunlaşmalarıdır. Olması gereken 
şehrin yönetimini esas almaktır. Ve şehrin tüm 
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paydaşları (kamu, özel sektör, STK, vb.)’nın 
yönetime/karar süreçlerine dâhil edilmesi, şeh-
rin sadece fiziki (alt yapı, üst yapı, vb.) kalkınması 
değil, aynı zamanda, ekonomik, sosyo-kültürel ve 
demokratik kalkınmasının gerçekleştirilmesidir.

Belediye başkanlarının kurum yönetimine yo-
ğunlaşmaları en büyük zafiyetleridir. Oysa kuru-
mu ekip yönetmeli, başkan tıpkı bir maestro gibi 
ekibi, kurumu, şehri ve siyaseti yönetmelidir.  

“Macaristan’ın ulusal gururu Zoltan Kocsis, 
“Şuna eminim ki sanatsal açıdan orkestrada 
demokrasiye yer yok. Orkestra bir araçtır. Sonuç 
almak için iradeye ihtiyacı vardır. Yani bir pat-
ron olmalı. Şef orkestradaki en iyi konuma sahip 
kişidir. Bu durumda şef bir çılgın bile olsa orkestra 
müzikçisi şefe itaat etmelidir.” Radikal (röportaj) 

01/04/2014

 Resim (bilinmeyen görsel) bize şehir yöneti-
mini anlatmakta, orkestra yöneticiye uymazsa 
ortaya kaos çıkacağını ve dinleyicilerin salonu 
terk edeceğini ifade etmektedir. Mükemmel bir 
orkestra/belediye başkanı sadece basını he-
deflerse de seçimi kaybeder. Ahenk ekipte mü-
kemmel uyum, medyada tanıtım, halkın bizzat 
beğeni/takdiridir.

Başarılı belediye başkanı, şehrin ihtiyaçları ile 
kurumun imkânlarını buluşturmalı, gerekirse dı-

şardan destek almak için cesaretli olmalıdır.

Türkiye için 2019 seçimlerinin üzerinden iki 
yılı aşkın bir süre geçmiş ve 2024 seçimlerine üç 
yıldan az bir zaman kalmış olması ekip hakkın-
da yazılanları geç kalmış bir yazı diye bakılabilir. 
Doğruya vesile olmak geç bile olsa önemlidir. 

Başkanın ekip oluştururken dikkat etmesi 
gereken ilk öncelik, özel kalem (sekreter, şoför, 
odacı, danışman vb.) gibi mahremini kendi eki-
binden oluşturmasıdır. 

Büyük şehir başkanlarının genel sekreter se-
çimi sadece bir bürokrat değil aynı zamanda 
kurum yöneticisi olarak belirlenmeli ve liyakat/
tecrübeye önem verilmelidir.  

Ekip oluştururken genel sekreterin talep/
önerileri/istişaresi önemsenmelidir. 
Genel sekreter yardımcıları, daire 
başkanı, müdürler ile bağlı kuru-
luşlarda şehrin öncelik/ihtiyaçlarını 
dikkate alarak gerekirse başka şe-
hir/kurumlardan yönetici arayışın-
da cesaretli olunmalıdır.

-Başkanlarımızın bürokratik yö-
netim dışında; mali, idari, hukuki, 
teknik, iletişim, siyasi danışmanlar 
bulundurması, hukuki danışmanın 
görmediği hiçbir evrakı imzalama-
ması,

 -İl belediye başkalarının, 
başkan yardımcılarında (memur 
ve meclis üyesi) ehliyet ve liyaka-
te dikkat etmesi, siyasi denge gö-
zetme hassasiyeti yerine şehrin ve 
sakinlerinin beklentilerinin dikkate 

alınması ve yine danışman (hukuki, mali, teknik, 
iletişim, siyasi) desteğine önem vermesi,

-Nüfusu iki yüz elli binin üzerindeki ilçe ve bü-
yükşehir ilçe belediye başkanlarının ekiple birlik-
te danışman (hukuk, mali, teknik) bulundurmaya 
önem vermeleri,

-Diğer ilçe ve belde belediyelerinin ekip oluş-
tururken yerel hassasiyetine dikkat etmeleri, dı-
şardan ekip takviyesinde aşırıya kaçmamaları, 
idari, teknik, hukuki ve mali konularda en yakın 
kamu kurum ve kuruluşlarından destek almaları 
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ve bunu yerleşik bir örfe dönüştürmeleri,

-İlk atama/yönetim oluşmasından sonra 
kurumda (görevden alma, güvensizlik vb.) 
beklenti, kaygı oluşmasına fırsat verilmemelidir.

Tüm belediye başkanlarımızın ekip oluşturur-
ken geniş istişareli, şehrin geleceğini önceleyen, 
bir yönetim oluşturmaları; idari kararlarda az 
hata, şehrin kaynaklarını verimli kullanma, yatı-
rımlarda isabetlilik gibi birçok fayda yanında en 
önemlisi seçilmiş bir başkan tecrübesinin şehre 
daha uzun yıllar yansımasına vesile olur. 

Kurum verimliliğini takip etmek başkanlarımı-
zın hassas gündemi olmalıdır. Ölçeği ne olursa 
olsun tüm belediyelerimiz, yılsonu enkaz iki gün 
sürecek bir değerlendirme toplantısı yapmalı, bu 
toplantıda her birim, devralınan nokta, yapılan-
lar ve hedefler tüm üst (müdür muavini ve üstü 
tüm kadro) yöneticiler huzurunda birife edilmeli, 
her yıl mukayeseli takip edilmelidir. 

Bu toplantılar birimlerin birbirini daha ya-
kın tanıması/dayanışma/tekrarların önlenmesi, 
performans oluşması, aynı zamanda tatlı bir re-
kabet/yarışa vesile olur.

Kurum verimliliğinin artırılması için modern 
yönetim tekniklerinin uygulanmasına önem veril-
melidir. “Toplam Kalite Yönetimi”, “Süreç Yöneti-
mi”, “Stratejik Yönetim” gibi modeller belediyede 
de uygulanmalı, bu çalışmaları yürütecek yetkin 
bir ekip oluşturulmalı, bu ekibin çalışmaları bizzat 
başkanın destek ve nezaretinde yürütülmelidir. 

Başkanın başarısı/kurumun başarısı şehre ve 
şehirliye verdiği hizmetle, şehrin bu günkü sorun-
larına yönelik ürettikleri çözümler ve yarınlarının 
en iyi şekilde inşası için geliştirdikleri projelerle 
belirlenecektir. Bu sebeple şehrin ve şehirlinin 
problemlerinin çözümünde ve geleceklerinin in-
şasında çok önemli olan “Sürdürülebilirlik” has-
sasiyetle üzerinde durulması gereken politika 
olmalıdır. Sürdürülebilirlik, şehirlerin;

-Ekonomik-ticari hayatını,

-Sosyal ve kültürel yapısını,

-Çevreyi/doğayı kapsamalıdır. Bunun için de 
başta “İklim Değişikliği İle Mücadele” olmak üze-
re, uluslararası deneyimlerle geliştirilmiş stan-

dartlara uyulmalı, bu standartlar temel alınarak 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda “Sürdü-
rülebilir Toplumsal Kalkınma” hedeflenmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal bağların güç-
lenmesi, yerel kültürlerin korunması, şehrin eko-
nomik aktivitelerinden oluşan gelirin şehirliler 
arasında adil dağılımı gibi sosyo-ekonomik fa-
aliyetlerin yanı sıra, enerji yönetiminden karbon 
ayak izine kadar geniş bir yelpazede, şehre ve 
şehirliye emanet olan çevrenin korunmasını ge-
rektirir. 

Başarı, tesadüflerle elde edilmediği gibi, her-
hangi bir plan, program olmadan sadece ça-
lışmakla da elde edilemez. Bu sebeple tüm bu 
söylenenleri kapsayan sağlıklı bir planlamaya, 
bu planları uygulamak için programlara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Elbette tüm bu planları, prog-
ramları hazırlayacak, uygulayacak, gelişmeleri 
analiz ederek gerekli güncellemeleri yapacak 
olan da ekiptir. 

Ekibin etkin ve verimli çalışması da, Başkanın 
ortaya koyacağı yönetsel kabiliyetiyle alakalıdır. 
Zanaatkârların sıklıkla kullandıkları bir atasözü 
vardır: “Alet işler, el övünür.” 

Yani, bir alanda usta olmak tek başına yeter-
li değildir, bu ustalığın ortaya konulması için de 
alet-edevat gereklidir. İnsan ne kadar usta olsa da, 
gerekli araçlar olmadıkça kusursuz iş yapamaz. Ku-
rumlar için de bu sözü, “Ekip çalışır, yönetici övünür” 
biçimine dönüştürebiliriz. Ekip ne kadar iyi iş yapar-
sa sonuçta başarılı olacak olan başkandır. 

Bu bölümü küçük bir hatırlatma ile bitirelim: 
Belediyelerin tüm faaliyetleri mevzuat çerçeve-
sinde ve mevzuata uygun olarak gerçekleştiril-
melidir. Hizmetlerin sadece sonuç bakımından 
doğru olması yeterli değildir; süreçlerin de doğru 
olması gerekir ki bu doğruluğun temeli de mev-
zuata uygunluktur. 

Zaten belediye yönetimlerinin denetimlerin-
de “Yerindenlik” denetimi yoktur. Yani, “bu işi ni-
çin yaptın?” diye sorulmaz, “bu işi yaparken niçin 
mevzuatlara aykırı davrandın?” diye sorulur. Bu 
sebeple belediye başkanlarımızın belediye faa-
liyetlerinde mevzuata uyuma önem vermesi, bu 
konuda belirli periyotlarla faaliyetlerin mevzua-
ta uyumunu gözden geçirmesi gerekmektedir. 


