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BELEDiYE BAŞKANLARINA MEKTUP-2
ŞEHRiN YÖNETiMi

EROL KAYA*

1“Belediyeleri seçilmiş bürokrat/başkanlar, 
şehri liderler yönetir.” 

Her belediye başkanımızın kendisine sorması 
gereken can alıcı soru: “Belediye başkanı mıyım, 
şehrin başkanı mıyım”? Sorusudur.

Şimdi isterseniz belediye başkanı kimdir? Şeh-
rin başkanı kimdir?  Sorularına cevap arayalım,

Belediye başkanlarımızın yönetim vizyonunun 
oluşması seçim süreçlerinde başlar ve ‘ilk düğme 
yanlış/eksik iliklenince’ sorun uzun yıllar şehre yan-
sır.

Genelde seçim hazırlık evresinde aday ve 
kampanya ekibi; belediye bütçesini, borçları-
nı, yatırım kabiliyetini/payını, personel yükünü ve 
şehre yapılması gereken hizmet/projelerini tespit 
ederek vaatlerini oluşturur. Biraz daha iddialı olan 
adaylar yönetim modeli/yaklaşımı (katılım, satın 
alma süreçleri, hizmet sunum vb.) hakkında da 
vaatlerde bulunur. 

Kampanya materyalleri genelde şehrin fiziki 
kalkınmasına yönelik hazırlanır. Söylemleri ise iki 
temele oturur. Birincisi adayın yapacakları/yö-
netim anlayışı, ikincisi ise mevcut yönetimin eksik/
yanlışları üzerinden gerçekleşir. Siyaseten de is-
tihdam ile ilgili genel bir çerçeve çizilerek vaatler 
oluşturulur.

1  İstanbul Milletvekili

Aslında seçim kampanyaları ne şehrin temel 
verileri ve ne de belediye kanunun emirleri dikkate 
alınmadan sürdürülür.

Hazin olanı ise neredeyse tüm başkanlar tekrar 
seçime girmelerine (2019 yerel seçimlerinde 1395 
belediyede 505 belediye başkanımız) ve birçoğu 
yeniden seçilmelerine rağmen istisnalar hariç pek 
dikkat edilmez.

Daha da hazin olanı kampanyalarda ne 
STK’larımız ne üniversitelerimiz ne aydınlarımız ne 
meclis üyelerimiz ne de başkan adayları şehrin te-
mel – eğitim, sağlık, ticaret, turizm, göç, uyuşturu-
cu, spor, vb- sorunlar ve şehrin vizyonu hakkında 
bir sorgulama yapmadan bir kelam etmeden se-
çimler sonuçlanır. 

Belediye başkanlarının yönetim vizyonunun 
oluşmasında iki faktör fevkalade önemlidir.

Birincisi; belediyecilikte dünyada gelişmeler; 
–akıllı şehirler, değer üreten şehirler, çevreye say-
gılı şehirler, yavaş şehirler, Yeni Nesil Belediyecilik, 
Dijital Belediye Uygulamaları, gönül belediyeciliği, 
Pandemi sonrası kent yönetimleri, yedek kent, Wifi 
kent, sünger kent, dirençli kent, 15 Dakikalık Kent, 
öğrenen kent, vb. 

Ve medeniyet değerlerinin –mimari, tarih, kül-
tür, çevre, yaratılmışlara saygı- şehre yansıtılması-
na yönelik bakış açısı 
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Ve tabi ki Şehrin Sosyo-Ekonomik gücü: (gsmh 
payı, fert başına milli gelir, açılan ve kapanan iş-
yeri sayısı, öğrenci ve öğretmen sayısı, üniversite 
verileri, halk eğitim, din hizmetleri, STK’lar, nüfus 
değerleri (yaşlı nüfus, genç, kadın, dezavantaj-
lı, eğitim dağılım,) entelektüel, sanatçı, vb. şehre 
değer katan tüm paydaşlar

İkicisi ise mevzuattır. Aslında kanun koyucu za-
man zaman gerçekleştirdiği reformlarla belediye 
yönetimlerine yeni ufuk ve vizyon katmaya, yön-
lendirmeye çaba sarf etmektedir. 

TC. Anayasa madde 127: “Mahalli idareler; …
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere…  Oluşturulan kamu tüzel kişileridir.”

2005 yılında kabul edilen ve hazırlık komisyo-
nunda bulunmakta onur duyduğum 5393 sayılı 
belediye kanunu, belediyenin görev ve sorum-
luluklarını hem liste esası ile hem de genel yetkili 
sayarak  (Madde 14/a) imar, su ve kanalizasyon, 
ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı 
atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaç-
landırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve 
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal 
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazan-
dırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmet-
lerini yapar veya yaptırır.  Ve yine aynı maddede 
“kadın ve çocuklar için koruma evleri, devlete ait 
okul binalarının bakım onarım, araç, gereç ve 
malzemelerinin karşılanması, tarihi bina ve me-
kanların korunması, yeniden inşası, ulusal ve ulus-
lararası amatör spor müsabakalarının desteklen-
mesi, gıda bankacılığı, vb.” şeklinde çok geniş bir 
yetki ile belediye reformunu gerçekleştirdi. 

Madde 15/b: Kanunların belediyeye verdiği 
yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda be-
lirtilen cezaları vermek vb.

Madde 38/b: Belediye başkanının görev ve 
yetkileri: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak 
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejile-
rini oluşturmak…,

Madde 69 ile arsa ve konut üretimi, madde 73 
ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı gibi alanlarda 
geniş yetkilerle donatılmıştır.

Görüldüğü üzere aslında belediye başkanla-
rı seçim kampanyaları öncesi kısa bir okumayla 
şehir vizyonu ile mevzuat çerçevesini iyi anlayıp 
daha sağlıklı kendi yol haritasını ortaya koymaları 
mümkündür.

 Bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim. 1994 
seçimleri öncesi Refah Partisi İstanbul il başkan-
lığı kurduğu “Yerel Yönetimler Akademisi’yle muh-
temel belediye başkanı ve meclis üye adayları-
na oluşturulan akademik ve uygulayıcı kadroyla 
eğitim vererek gerek seçim öncesi ve gerek se-
çim sonrası bilinçli bir ekibin oluşmasını sağlamış. 
Kampanya da birçok aday halkın “başarabilirler 
mi?” tereddütlerine karşı konuşmalarında bu aka-
demiye sık sık vurgu yapmıştır. 

Belediye başkanlarımızın seçim sonrası ilk ic-
raatı “Belediyenin beş yıllık stratejik planı ve yıl-
lık performans programını hazırlamaktır. (Her 
ne kadar kanun bunu emrediyorsa da maale-
sef merkezi bürokrasi belediyelerin stratejik plan 
yapamayacağını merkez gücüyle vaaz etmeye 
devam ediyor; belediyelere, içinde strateji olma-
yan plan formatını dayatıyor.)  İyi hazırlanmış bir 
seçim kampanya kitapçığı aslında belediyenin 
stratejik planı olması gerekirken, kampanya; be-
lediye/kurum bilgileri olmadan. Stratejik Plan ise 
başkanın halka sunduğu seçim kampanya/kitap-
çığı dikkate alınmadan, memur ve kurum dışı pro-
fesyonellerce hazırlandığından şehre ve başkana 
beklenen katkıda bulunmadan hayata geçmek-
tedir. 

Üzülerek ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de stra-
tejik planlar tüm belediyeler için birbirine benze-
meye başlamış olması, kurumlarımıza, başkanla-
rımıza ve akademik dünyamıza yapılan eleştirileri 
haklı çıkarmaktadır. 

Bu arada size fıkra gibi bir olay anlatabilirim. 
Belediye başkanlığım döneminde ilk stratejik planı 
hazırlayan belediyelerden biriydik. Bir süre sonra 
Orta Anadolu’da büyükşehir ilçe belediyelerinden 
birisi bizim stratejik planı kendi planı gibi meclisine 
sunmuş, meclis onayından sonra belediyenin beş 
yıllık vizyonu şekillenmişti. Ancak küçük bir sorun 
vardı. Bizim belediyemiz denize kıyı bir ilçeydi ve 
deniz ile ilgili proje ve hedeflerimiz vardı. Aynı planı 
kabul eden ilçemizin denizle kıyısı yoktu ama de-
nizle ilgili politika ve hedefleri oluşmuştu. 
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 Şimdi başlıktaki soruya dönelim: Belediye baş-
kanı kimdir? Şehrin başkanı kimdir?

Belediyeleri idareciler şehirleri liderler yönetir.

Aslında bu ayrımın “ilk işareti” kampanyadır. 
Kampanya klasik belediyecilik diye tanımladığı-
mız, şehrin fiziki ihtiyaçları üzerine vaatler oluştu-
rulunca şehir, seçilmiş bir idareci/başkan tarafın-
dan yönetilmeye başlanır. Zamanla düzeltilmek 
istense de oluşan ekip, verilen vaatler, kurumsal 
yapı buna pek imkân ver(e)mez.  

Belediye başkanları; Türkiye’nin yaklaşık yüz 
yıllık tecrübe ve birikimini göz ardı etmeden, şeh-
rin temel ihtiyaçlarını dikkate alıp, vaatlerini bu-
nun üzerine inşa eder.

Seçim Vaatleri:

- Şehrin ulaşım; asfalt, yol, lastikli, raylı, metro, vb. 
ilgili yapacağı projeleri ve mahallerini,

- İçme suyu; kalitesi, kesinti, yeraltı borularının ka-
litesi vb. metrajları ve dağılımını,

- Atık/yağmur suyu; kuşaklama kolektörleri ile 
dere ıslah ve selle mücadele vb. sorun alanlarını, 
hedef mahalleri ve metrajları,

- Yeşil alan, rekreasyon projeleri; adet ve dağı-
lımını,

- Spor alanları; kaç adet ve nerelere yapılacağını,

- Kültür merkezleri; hangi bölge/mahalleye ya-
pacağını,

- Sosyal yardımlar; kimlere ve ne miktarda yapı-
lacağını,

- Halkla ilişkiler; halk görüşmelerinin gün ve sa-
atini,

- Etkinlikler; festival, müzik ve folklor etkinliklerini,

- İstihdam; kurulacak ofisle iş arayanlar ile işçi 
arayanları bir araya getireceğini,

 Ve benzeri tüm projeleriyle şehre katacağı 
zenginliği, güzelliği ifade eder ve bunun takipçisi 
olacağı vaadinde bulunur.

Böyle bir belediye başkanı belediyenin/şehrin 

imkânları ile vaatlerini yerine getirir ve başarılı olur. 
Tekrar seçilebilir veya kaybedebilir. Esas olan şeh-
rin kazanıp kaybettiğidir. 

Bir başka ifade ile sizlerin vaatlerinizi yerine ge-
tirmeniz, devir aldığınız noktadan daha iyi bir hale 
şehri getirmeniz yeterli değildir. Rekabet ettiğiniz 
diğer şehirler daha fazla gelişmiş ve ilerlemişse si-
zin şehriniz geri kalmış/kaybetmiş demektir. 

Hepimiz biliyoruz ki, tarih idarecileri değil lider-
leri yazmaktadır. 

Şehrin Başkanları, Türkiye’nin yüzyılı aşan tec-
rübe birikimini, dünya trendlerini, şehir sakinlerinin 
kendisinin, nesillerinin; huzur, güvenlik, sosyo-kül-
türel ihtiyaçları, gelecek beklentilerini dikkate 
alarak; şehrin sosyo-ekonomik verileri (maddi 
kaynaklar, beşeri kaynaklar, kurumun, şehrin gücü, 
merkezi yönetim, taşra teşkilatları, üniversite-
ler, akademisyenler, STK’lar, iş dünyası, kadınlar, 
gençler, sanatçılar, siyasi partiler vb.) şehrin tüm 
imkanlarının analiz edildiği ve sürece dahil edildiği 
bir şehir yönetimi,

 Ve tüm paydaşların katıldığı, sahiplendiği, 
gözü gibi koruduğu, kendine ait ve kendi geleceği 
ile şehrin geleceği arasında anlamlı bağlar kurdu-
ğu bir şehir yönetimi.

 Bu şehir, bir başkana bırakılamayacak kadar 
kutsal, başkanı yalnız bırakmayacak kadar 
önemli bir şehirdir. Bu Şehrin her sokağında, her 
mahallesinde her evinde bir başkan yaşamaktadır. 
Siz görmeseniz de onlar görür, siz süpürmesiniz de 
onlar süpürür, siz bozmak isteseniz de onlar size 
karşı şehri savunurlar.

Seçim Vaatleri:  

Aslında, belediye başkanı da şehrin başkanı da 
aynı vaatlerde bulunur gibidir. Ancak detaya bak-
tığınızda biri yapacaklarını diğeri şehri taşıyacağı 
noktayı vaat eder. Biri gözle görülen bir hizmeti, 
diğeri tüm şehre yansıyan ve sürdürülebilir bir kal-
kınmayı vaat eder.

- Nasıl bir şehir: (turizm, tarih, yavaş şehir, tek-
noloji vb.) niçin böyle bir şehir ve nasıl gerçekleş-
tireceği,
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- Şehrin güçlü/zayıf yönleri ve bunlara yönelik 
projeler

- Şehrin Sorun alanları: planlama, deprem, 
kentsel dönüşüm, uyuşturucu, vb.

- Merkezi Yönetimle ilişkiler: şehrin ihtiyaçları 
diğer paydaşlarla kaynak/tecrübelerden istifade, 
yönetim ve diğer kurumlarla ilişkilerde yaklaşım,

- 5 yıl sonra nasıl bir şehir? Yerel Kalkınma 
(fiziki, sosyo-kültürel, ekonomik, demokratik) ger-
çekleşmiş, huzur şehri,

- Şehrin Ulaşım projeleri: (raylı sistem, metro, 
lastikli, yeni yol projeleri vb.) her projenin günlük 
ulaşım saatine, emisyon azaltışına sağlayacağı 
katkı,

- Ekonomik Kalkınma: (yeni işyerleri, istihdam, 
yatırımcı gelmesi, var olan işletmelerde iyileştir-
meler, girişimcilik vb.) şehrin mali gücü: GSMH pa-
yının artırılma hedefleri ve şehre yansıması, fert 
başına milli gelir hedefleri, açılan ve kapanan iş-
yerlerine yönelik çalışma/projeler ve yeni istihdam 
projeleri,

Kurumun mali gücü? Hedefler; gelir? Gider? 
Yatırım? Borç? Personel ücret politikası?

- Gençler: eğitim, istihdam, spor, kültür, sanat, 
vb. ihtiyaç/projeleri

- Kadınlar: eğitim, meslek edindirme, sanatsal 
faaliyetler, istihdam, vb. projeler

- Eğitim altyapısı: okul ve derslik sayısına yö-
nelik, 25 yıllık, 50 yıllık projeksiyon ve plan, proje, 
bağışçı hedefleri, merkezi yönetimle iş birliği pro-
jeleri, burs, yurt destek projeleri,

- Kültürel faaliyetler: Şehrin değerlerinin tanı-
tılması, ulusal ve uluslararası değerlerin şehre ta-
nıtılması, kültürel faaliyetler, var olan çalışmalara 
ilave projeler, şehrin kendi kaynaklarının harekete 
geçirilmesi, , yazılı ve görsel proje ve etkinlikler,

- Halkla ilişkiler: iletişim yöntemleri; direkt (yüz 
yüze, sosyal medya, düğün, cenaze, vb.) iletişim, 
yazılı iletişim, mahalle toplantıları,  STK, muhtar, 
meclis üyeleri, imam, öğretmen, vb. sürece dâhil 
edilmesi Projeleri,

- Medeniyet (inanç, kültür, örf, vb.) değerleri ile 

ilgili yaklaşım: istişare, şehrin beklentileri, şehirden 
beklentileri,

- Şehrin tarihi, mimarisi ile ilgili yaklaşım: var 
olan mirasın nasıl korunacağı, sürdürülebilir plan-
lama ve yapı izinlerinde yaklaşımlar,

- Mezar(lık)lar hakkında: “Yahya Kemal 
Madrid büyükelçiliği sırasında; Türkiye’nin nüfusu: 
“50 milyon…” deyince nasıl olur sorusuna;  “Bunda 
şaşılacak ne var ki? Biz ölülerimizle birlikte yaşa-
rız.” diye cevaplamış, bugün şehirlerin mütemmim 
cüzü olan mezar(lık)larımıza bakış ve projeleri,

- Sosyal kalkınma: şehrin zengin ve fakirinin 
iç içe yaşayabileceği bir planlama, dezavantajlı 
kesimlere her türlü destek, aynı zamanda yardıma 
ihtiyaç olmadan kendi geleceklerini inşa (balık 
tutmayı öğretme) yaklaşım ve projeleri,

- Demokratik kalkınma: karar alma süreçleri, 
paydaşların (muhtarlar, STK, odalar, ün., vb) katı-
lımı.

Böyle bir belediye/Şehrin başkanı vaatlerini 
yerine getirir ve seçimi kazanabilir veya kaybede-
bilir. Ancak şehir asla kaybetmez. İdareciler bu günü, 
liderler yarını inşa ederler. Belediyeyi yönetmek ida-
reci işidir şehri yönetmek ise liderliktir.

Değerlendirme;

Şimdiye kadar şehir yönetiminde ki en büyük 
sorun olan belediye başkanlarımızın şehre ve ku-
ruma bakışlarını özetlemeye çalıştık.

Daha önceki yazılarımızda “Şehir yönetimi üç 
bölümden oluşur; birincisi şehrin sakinleri/pay-
daşlar, ikincisi kurum (bürokrasi, mali kaynaklar, 
beşeri kaynaklar) yönetimi, üçüncüsü siyaset ve 
tabi ki medyayı unutmamak lazımdır. Özetlersek, 
şehir; insan ve kaynak yönetiminden oluşur.”

Ve Ülkemizde en büyük sorunun belediye baş-
kanlarımızın, kurum yönetimine yoğunlaşmaları 
olduğunun altını çizmiştik. 

Şehre liderlik eden başkanlar seçim 
kaygısından ziyade hedefine/hayallerine ulaşıp 
ulaşamayacağı endişesi taşırlar.

Her başkanın ilk yapması gereken, devir aldı-
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ğı şehrin envanterini çıkarmak ve yol haritasını ve 
hedeflerine göre araçlarını devreye almaktır. 

Belediye başkanlarının en önemli gücü, yerleşik 
örflerden/geleneklerden, hukuktan gelen;  şehrin 
ağabeyi, şehrin babası, şehrin/gariplerin hamisi, 
üretimin motoru, protokolün bir numarası, devle-
tin halka uzanan halka ait eli olmasıdır.

Bir başkanın şehirde sağlayacağı en önemli 
husus huzurdur. Huzurun/güvenin olmadığı şehir-
de üretim olmaz, sanayi gelişmez, ticaret büyü-
mez, geleceğe güven duymayanlar, şehrin hafı-
zası insanlar orayı terk ederler.

Bir şehirde yarım asrı aşan işletmeler/esnaf 
varsa, elinde doğan bebeğe selam veren ebe-
ler, ilkokuldaki öğretmeni, sınıftaki sıra arkadaşı, 
camide ilmihal öğrendiği hocasına çocuklarını 
tanıştırıyorsa, sokakta selamlaşıyorsa o şehirde 
hafıza yaşıyor demektir.

Başkan, siyasal konjonktüre dikkat ederek, se-
çimlerde ki veya ülkedeki politik gerilimleri azaltıcı 
–diğer parti akil insanlarıyla muhtelif aralıklarla – 
programlar yaparak şehri kucaklamalıdır.

Kurum yönetimini şehir yönetimi vizyonuyla 
oluşturarak, ilk icraat olarak vaatlerine rakiplerin 
dikkate değer projelerini de dahil ederek yol ha-
ritası çıkarmaktır. 

Yönetimin temelini şeffaflık ve adalet üzeri-
ne inşa etmeli, belediyenin karar alma süreçleri 
–meclis, encümen- yatırım/bütçe harcamaları 
canlı olarak paylaşılmalı, iyi olan yönler paylaşılır-
ken, sıkıntılı olanlar da izah edilmelidir.

Kamu otoritesinin aktörleriyle –Milletve-
kili, vali/kaymakam, emniyet müdürü, müftü, 
başsavcı, milli eğitim, sağlık, halk eğitim müdürleri, 
varsa üniversite rektörü, STK platformu, oda ve 
borsalar, vb.- düzenli istişareler yapılarak şehre ve 
şehirdeki kurumların sorunlarına çözüm arayışları 
gerçekleştirilmelidir.

Diğer belediye başkanlarıyla düzenli toplan-
tılar yapılmalı, aynı şekilde, kurum yöneticilerinin 
diğer kurum yöneticileriyle düzenli bilgi/tecrübe 
paylaşımları takip edilmelidir. 

Kanunun kendisine emrettiği hususlar dahi, 
şehre sakinlere/paydaşlara –kent konseyi top-

lantıları, şehir bilgilendirme toplantıları, STK ’top-
lantıları vb.- açıklanmalı görüşleri alınmalı veya 
sebepleri izah edilmelidir.

Şehrin envanteri çıkarılmalı, kamu kurumlarının 
ihtiyaçları nüfus trendlerine göre 25 yıl 50 yıl 
sonrası ihtiyaçlara göre gerekli planlamalar 
şimdiden düzenlenmelidir.

Şehrin güvenlik –şahsa ve mala karşı suçlar- 
analizleri yapılarak merkezi yönetim işbirliğiyle 
gerekirse sanayici ve işadamları sürece dâhil edi-
lerek sorun alanları ve çözüm arayışları gerçekleş-
tirilmelidir.

Belediye başkanlarımız ekibini oluştururken, 
meclis üyeleriyle ilgili şehrin sakinleri olması için 
gösterdiği hassasiyeti kurum yönetimi ve danış-
man ekip oluşumunda ehliyet ve liyakati dikkate 
alarak –yabancılar yönetiyor algısı oluşturma-
dan- tecrübe ve birikimin kuruma yansımasını 
sağlamalıdır. 

Türkiye’de şehirlerin kentsel dönüşüm/gelişim 
çalışmaları dışında temel alt yapı sorunları 
tamamlanmıştır. Mutlaka şehirler üzerinde yaşam 
sürdükçe yeni(leme) çalışmaları da devam ede-
cektir. Ancak artık şehirlerimizde; tarihi, kültürel, 
sosyal, ekonomik, mimari, estetik, vb. koruma, dö-
nüşüm ve gelişimlere yoğunlaşmalıdır.

Şehrin başkanları tıpkı ülke liderleri gibi, şehrin; 
ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, vb. de-
ğerlerini gerek ulusal ve gerekse uluslararası mec-
ralara taşımalı, destek vermeli ve şehre güç kat-
malıdır.

Bir şehirden örnekle yazımızı tamamlayalım, 

Türkiye’nin yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehri ve 
bu şehrin belediye/kurum kaynakları ile şehir kay-
nakları verilerine bakalım.

Belediyenin 2020 yılı gider gerçekleşmesi 110 
milyon TL (Yaklaşık 10 milyon Dolar) civarında 
olup, hizmet alımı suretiyle çalıştırılanlar dahil 600 
personeli vardır. Kadrolu memur ve işçi personelin 
50 kadarı üniversite mezunudur. 

21 Müdürlüğün bulunduğu belediyenin iş araç-
ları ve binek araçları dahil kullandığı filoda 107 
araç bulunmaktadır.
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Oysa şehrin verilerine baktığımızda çok farklı ra-
kamlarla karşılaşıyoruz. 200.000 nüfuslu bu şehirde;

-13.000 vergi mükellefi,

-200 sanayi sicil belgeli şirket,

-760 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

-İlin yıllık dış ticaret hacmi 35 milyon Dolar ci-
varındadır.

-İl’de kişi başı gelir 6.000 Dolar, toplam gelir 
1.2 milyar Dolar civarında olup ülke ortalamasının 
hayli altındadır.

Bu şehirde;

-350 derneğin üye sayısı 24.000,

-Öğretmen sayısı 2.200

-Öğrenci sayısı 29.000 civarındadır.

-Üniversitede 5.000 öğrenci, 1.100 idari ve 
akademik kadro bulunmaktadır.

 

Şehirle ilgili veriler yaklaşık yukarıdaki gibidir. 
Takdir seçilmiş başkanlarımızındır. Kurum mu? Şe-
hir mi?

-Yıllık ekonomik büyüklüğü 10 milyon Dolar olan 
Belediye mi, 1.2 milyar Dolar olan şehir mi yönetil-
melidir?

-605 personel mi 200.000 nüfus mu yönetil-
melidir?

-21 müdürlük ile mi çalışılmalı yoksa 350 dernek 
başta olmak üzere yüzlerce sanayi site yönetimiy-
le mi hizmet üretmeli?

-Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerinde 
sadece 20 civarında personel vardır. Oysa şehirde 
2.200 öğretmen ve yüzlerce akademisyen görev 
yapmaktadır.

Şehirlerimizin temel sorununun, aidiyet 
olduğunu, şehri inşa ederken kendi geleceğimizi 
de inşa ettiğimizi unutmamalıyız.

Rüyalarında şehri görmeyenleri, şehir de ken-
di dünyasında görmek istemez. Ya şehre âşık ol-
mamız ya da eserimizle şehrin bize aşık olmasını 
sağlamalıyız.

Şehri taş, toprak ve inşaattan ibaret sananları 
şehir de taş ve toprak olarak er-geç bağrına 
basar. 

Gecelerinde güvenle yürünemeyen sokaklar 
inşa edenler, geleceği karanlık bir şehrin mimar-
larıdır.

Unutmayalım;

-Gözlerinde gelecek ışıltısı olmayan gençlerle 
büyüyen şehirler, hatıraların, aşkların şehri olmayı,

-Kültür ve sanatı; müzik ve folklara sıkıştıranlar, 
ilmi hikmeti, sanatı, düşünceyi ıskalar.

Dua edeni ve edileni olmayan şehir sakini, hu-
zuru aşkı tanımadan göçen garip gibidir. 

Şehrin başkanı diyebilmek için siyasi taassup-
lardan uzak, ülke ve millet merkezli çalışmayı esas 
alan, şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte karar ve ta-
kip gerçekleştiren, siyasi geleceği değil şehrin ve 
sakinlerinin geleceğini merkeze alan liderlere tüm 
paydaşlar destek ve şehir de sahip çıkar vesselam. 


