
19

YEREL KALKINMA

Dergimiz bu ay konu olarak “Şehir ve ekonomi” 
başlığını ele alınca bizde şehir yönetimlerimizde,  
genel olarak Yerel Kalkınma Kavramı ile iki şehrimizi 
–Trabzon ve Eskişehir- mukayese ederek Ekonomik 
Kalkınma üzerinde mukayeseli değerlendirmele-
rimizi ve önerilerimizi paylaşalım istedik. Umarım 
şehre bakışımıza ve başkanlarımıza faydalı oluruz.

Öncelikle kavramlar hakkında tespitlerimizle 
başlayalım,

Kalkınma kavramı:  ülkenin/şehrin; ekonomik, 
toplumsal, siyasal yapılarının değişerek insan yaşa-
mının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve gide-
rek toplumun refahının artmasıdır. 

Kalkınma önceleri sadece “ekonomik gelişim” 
olarak algılanırken bugün ekonomik kalkınma anla-
yışı yerini “insani gelişim” anlayışına bırakmıştır.

Kalkınma politikalarının gelişim sürecine baktı-
ğımızda;

• Ulusal kalkınma: Ülkenin ekonomik ve sosyal 
alanda gelişimi için yürütülen politikaları

• Bölgesel Kalkınma: Bir coğrafi bölgede yürütü-
len ekonomik ve sosyal gelişim politikalarıdır. Gerek 
ulus üstü bölgeler (AB gibi) ve gerek ise ulus içi böl-
geler (GAP) gibi iki ayrı uygulaması söz konusudur. 

Ülkemizde Bölge Kalkınma Ajansları ile süreç 
daha geniş bir tabana yayılmaya çalışılmaktadır.

Yerel Kalkınma yaklaşımında;

1 İstanbul Milletvekili

•Yerelde yürütülen ekonomik ve sosyal gelişim 
politikalarını,

•Tüm insanlığın ortak olarak ekonomik ve siyasi 
gelişimi politikaları yürütülmesi yani Küresel Kalkın-
ma yönünde gelişmeler gözlenmektedir.

Geniş bir değerlendirmeyle ele alınması gereken 
konu olan yerel kalkınmayı kısaca ifade ederek, ge-
niş bir şekilde Ekonomik Kalkınmayı izah etmeye ve 
şehre katkılarını anlatmaya çalışacağız.

Yerel Kalkınma: Medeni ve ortak ihtiyaçların 
karşılanabileceği fiziki ortamları oluşturmak, De-
mokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek, Bireylerin 
bilgi ve becerilerini artırmak, fırsat eşitliği ve adaleti 
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tesis etmek yoluyla, yerelde ekonomik, sosyo-kültü-
rel gelişimin sağlanması ve sonraki nesillere huzur 
ve gelecek vaat eden bir şehir bırakmaktır.

Yerel Kalkınmayı beş temel başlıkta ifade etmek 
mümkündür;

•Fiziki Kalkınma:

5393/14 Belediye kanununda (imar, su ve kana-
lizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre 
sağlığı, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaç-
landırma, park ve yeşil alanlar; konut vb.) belirtildiği 
üzere şehrin temel alt yapı sorunlarının sürdürülebi-
lir şekilde giderilmesidir.

Hepimiz biliyoruz ki; fiziksel alt yapı gelişmeleri, 
işletmelerin daha etkili ve güvenilir faaliyet göster-
mesini, maliyetlerin azaltılmasını, üretkenliğin art-
masını sağlar. Şehrin sağlık, güvenlik, konfor ve ge-
nel toplumsal atmosfer üzerindeki etkileriyle sosyal 
refah düzeyini artırır.

•Sosyal Kalkınma:

5393/14 belediye kanunu (acil yardım, kurtarma 
ve ambulans, …sosyal hizmet ve yardım, nikâh, mes-
lek ve beceri kazandırma hizmetleri vb.) Dar gelir-
liler, Engelliler, Yaşlılar, Kadınlar, Gençler, Çocuklar 
vb. alanlarda faaliyet gösterilmesini ve politikaların 
“Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek” anla-
yışı üzerine inşa edilmesini,

•Kültürel Kalkınma:

5393/14-a; Belediye kanunu; (kültür ve sanat, tu-
rizm ve tanıtım hizmetleri) kültür ve tabiat varlıkları ve 
tarihi dokunun korunması gibi hususlar ile konferans, 
panel, söyleşi, festival, vb, yayınlar, kurslar, STK’larla 
İşbirliği gibi hususlarda faaliyetler yapılması,

 

•Ekonomik Kalkınma:

Aşağıda geniş bir şekilde ele alınacaktır.

•Demokratik Kalkınma:

5393/M.13: Belediye Kanunu: (Hemşehrilerin, Be-
lediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faa-
liyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları vardır.)

M.76 Kent Konseyi, (kent yaşamında; kent vizyo-

nunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin 
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, 
çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.)

M.77 – (Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sos-
yal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve 
kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, 
engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin 
yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağ-
lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği 
artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yöne-
lik programlar uygular.) 

Meri mevzuatımız; Yerel Yönetimlerin kararla-
rının alınması ve uygulanmasında  -kent hukuku, 
kentli hakları, kentlilik bilinci- hususlarında, halkın 
katılım kanallarının güçlendirilmesi ve demokratik 
kültürün geliştirilmesini,

•Etkin Yönetim:

Kanuni Sorumluluk: 

5018 Sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrolü Kn. 
Md.11; (Üst yöneticiler… Sorumlulukları altındaki 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde 
edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve 
kötüye kullanımının önlenmesinden… Meclislerine 
karşı sorumludurlar.)

Belediye başkanının görev ve yetkileri; 

5393/38-b (Belediyeyi stratejik plâna uygun 
olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun ola-
rak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak.)

Kentsel gelişimin sağlanması sürecinde beledi-
yenin görev ve sorumluluklarını kâmilen yerine geti-
rilebilmesi için yönetimlerinde  “etkinlik ve verimlilik 
odaklı yönetim anlayışına” geçilmesi gerekmektedir.  

Genel olarak verimlilik, elde edilen çıktının (mal, 
hizmet) üretime giren girdi veya girdilere (emek, 
sermaye, materyal, enerji, teknoloji gibi üretken 
güçlere) matematiksel oranıdır. 

Etkinlik, bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış 
amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak ama-
cıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu 
hedef ve amaçlara ulaşma derecesini belirleyen 
bir performans boyutudur. Kurumun amaçlarına ve 
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hedeflerine ulaşım derecesi olduğu için de aslında 
etkinlik, toplam performans göstergesidir.

Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik 
en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Yapılan 
çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 
altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı de-
ğil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bu-
lunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı 
oluşturmaktadır. Verimlilik artışı önce ekonomik bü-
yümeye sebep olmakta, sonra da kalkınmayı sağ-
lamaktadır. 

Asıl konumuza başlayalım inşallah.

YEREL EKONOMİK KALKINMA 

Yerel ekonomik kalkınmadan amaç; kent eko-
nomisinin, ticaretinin ve istihdam sahalarının geliş-
tirilmesi yoluyla refah artışının sağlanmasıdır.

Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, 
teşvik ve organizasyonlar ile istihdam artışına yö-
nelik eğitim ve organizasyon çalışmalarını kapsa-
maktadır.

Kentler, içinde yaşayanların geçimlerini sağlaya-
bildikleri mekânlar olmalıdır. Kendi sakinlerine refah 
sunamayan, onların bu günkü ekonomik ihtiyaçları-
nı karşılayamayan, gelecekle ilgili onlara umut vaat 
edemeyen kentler varlıklarını sürdüremezler.

Çalışma alanları:
	 Kent Vizyonunun Belirlenmesi
	 Kent Stratejik Planlarının Hazırlanması
	 Kent Ekonomisini Geliştirme (Teşvik)
	 Mesleki Teşekkül ve Üniversitelerle İşbirliği
	 İstihdam (Organizasyon)
	 Vizyon Projeleri
	 Mesleki Eğitim

Kanuni sorumluluk:

5393/14-a Belediye Kanunu; (.. Ekonomi ve tica-
retin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.)

 5393/18 p) (Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının 
izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare bir-
likleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent iliş-
kileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliş-
tirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçeve-
de arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 
kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.)

  5261 Ek -3 (….büyükşehir belediyesi sınırları 
içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir mer-
kezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, 
mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dik-
kate alınarak …..kırsal mahalle kabul edilir.)

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak 
belirlenen yerlerde; ….emlak vergisi %50 indirimli 
uygulanır diğer vergi, harç ve harcamalara katılma 
payları %50 indirimli uygulanır….içme ve kullanma 
suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri 
için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şe-
kilde belirlenir. 

5216 /7- i  (Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 
olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzaları-
nın korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; 
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığı-
na ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin be-
lirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat topra-
ğı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını,  …Bu 
amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 
işlettirmek sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kur-
durmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının 
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.)  

5216/7-v (…meslek ve beceri kazandırma kursları 
açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yü-
rütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, 
kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği 
yapmak.)

6360/7 md.) (Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ta-
rım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü 
faaliyet ve hizmette bulunabilirler)

 6360/9 md. (Bu Kanunda büyükşehir belediye-
sine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt 
dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütle-
riyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje 
giderleri.)

Görüldüğü üzere belediye başkanlarımıza mev-
zuatımız şehrin ekonomik kalkınmasında sadece 
hukuki imkân vermiyor daha da ötesi bir görev/
mecburiyet yüklemektedir.

Daha önce de yazdığımız gibi şehrin akil insan-
ları dahi halen başkanlarımızı klasik belediyeciliğe 
mahkûm etmiş durumdadır. Ülkemiz ve şehirlerimi-
zin bu karasabandan çıkışı belki bir vatandaşımı-
zın klasik belediyecilik dışındaki görevlerini ihmal (!) 
ediyor diye başkanlarımız hakkında suç duyurusun-
da/dava açmalarıdır.
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Bu belki hem başkanlarımızı dar alandan kurtara-
cak ve hem de şehirlerimize yeni bir vizyon katacaktır.

Konu daha iyi anlaşılsın diye bir misal vermek is-
terim; kulağımıza hoş bir hikâye olarak hep gelmiş-
tir; Almanya ve bir başka ülkede belediye başkanı 
sanayiciye gidip, eğer fabrikanı benim şehrime ta-
şırsan; sana –arsa tahsisi, kapalı mekan yapılması, 
su indirimi, vb.- bir çok imkan sunabilirim demiş ve 
fabrikanın şehrine taşınmasını sağlamış, bu sayede 
şehirde yeni bir istihdam alanı esnaf için daha güçlü 
ticaret imkanı ve şehrin ekonomisine büyük bir des-
tek sağlanmış diye yıllardır dinleriz. 

Bu misal/örneği, konaklama/otel için, tarım ve 
hayvancılık için de kullanabiliriz.

Pek farkında olmasak ta Türkiye’de de böyle ör-
nekler var. Sizlere Van tekstil kentle ilgili hikâyeyi bu-
rada kısaca aktarmak isterim.

Van Tekstil kent Projesi2

Az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine 
hizmet verme, potansiyeli yüksek kent merkezlerine 
sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent mer-
kezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırıl-

2 Van Valiliği Bilgi Notu

ması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere 
de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutmak 
amacıyla,  tekstil sektörünün, cazibe merkezi olan, 
Van ili ve ilçelerine, sosyo-ekonomik kalkınmayı sağ-
lamada uygun bir sektör olması, sermaye birikimini 
sağlayabilecek bir yapıda olması, istihdam sorununu 
çözebilecek sektörlerin başında gelmesi münasebeti 
ile ilimizin kalkınmasına ciddi katkıda bulunmak üze-
re, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı(CMDP) 
kapsamında finanse edilen Van Tekstilkent Projesi 
Van –Gürpınar karayolunun 10.  km’sinde Kurubaş 
mevkiinde, yapılan çevre yoluna bakan, 300 dö-
nümlük arazi üzerinde 55.1 Milyon toplam yatırım 
tutarı ile Van Tekstilkent projesi 2013 yılında tamam-
lanarak hizmete açılmıştır. Tekstilkent projesi ilk 
aşamada 50.000 m2’lik kapalı alanda, Toplam 21 adet 
binada, 10 adet 2.400 m2’lik ve 22 adet 1.200 m2’lik 
toplam 30 adet işletmeden oluşmaktadır. Tekstilkent 
işletmesinde tüm işyerleri tekstil yatırımcılarına 
tahsis edilmiş ve %100 doluluk oranına ulaşmıştır. 
Tekstilkent işletmesinde yatırımcılardan kira 
alınmamaktadır, yalnızca işletme giderleri için 
ortak gider alınmaktadır. Yatırımcılar 6. Bölge 
teşvik kapsamında 10 yıl boyunca vergi ve sgk 
ödememektedir. Ayrıca Bankalar kredi faiz deste-
ğinde de bulunmaktadır.

Yıl Firma 
sayısı

İstihdam 
sayısı

Yurtiçi üretim miktarı Yurt dışı üretim 
miktarı

2013 9 935 18.127.000,00.-TL 5.252.000,00.-TL

2014 13 1432 36.723.000,00.-TL 11.679.000,00.-TL

2015 14 1579 42.238.000,00.-TL 12.131.000,00.-TL

2016 15 1620 44.963.000,00.-TL 12.963.000,00.-TL

2017 15 1652 48.547.000,00.-TL 13.168.000,00.-TL

2018 15 1782 51.111.000,00.-TL 13.982.000,00.-TL

2019 15 1432 39.476.000,00.-TL 7.252.000,00.-TL

2020 15 1112 25.324.000,00.-TL 2.821.000,00.-TL

2021 16 2780 62.951.000,00. TL 16.324.000,00.-TL
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Van Tekstil kent İşletmesinde;

İstihdam ve Yurt içi ve Yurt Dışı üretim miktarla-
rına ulaşmıştır.

Tekstilkent’nin oluşturduğu etkiyle Van ilinde 
tekstil sektöründe iyi bir ivme yakalanmış olup, 
Van ilinde Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarda istihdam edilenlerin büyük kısmını 
genç ve kadın istihdamı oluşturmaktadır. 

Artan talepleri karşılamak ve yeni istihdam 
alanları oluşturmak adına CMDP programı kap-
samında 2018 yılında Van Tekstil ve Hazır Giyim 
OSB altyapı projesi desteklenmiş ve Van Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yürüttüğü 
projede 2020 yıl sonu itibariyle altyapı yatırım-
ları tamamlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan 
5.000 ila 20.000 metrekare arası 42 adet par-
selin 33’ünün tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tekstilkent ve Tekstil ve Hazır Giyim OSB bün-
yesinde toplamda yaklaşık 15-20 Bin kişinin is-
tihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Peki, bu güzel örneği ortaya koyan merkezi 
yönetimin taşra örgütü.

Bunu bir belediye başkanımız yapmaya kalksa;

Hepimiz biliyoruz ki böyle bir girişime ilk karşı çı-
kacaklar; böyle bir görevi gerine getirmekle/yap-
makla kanunen sorumlu meclis üyelerimiz olacaktır.

Meclisler hem kurumun ve hem de şehrin kaynak-
larının korunması, geliştirilmesi ve şehrin kalkınması 
için karar organıdırlar. Belediye meclislerinin onayla-
madığı; bütçeler, stratejik planlar, yatırım program-
ları, faaliyet raporları vb. yürürlüğe giremez.

İkinci karşı çıkacak grup bir kısım mahalli basın 
olacaktır. Onlarda şehrin haklarını savunmak, 
başkanın kararlarının sorgulanmasını sağlamak 
adına manşetlerle başkanın böyle bir kararının 
ne kadar yanlı/ş ve zararlı olduğunu anlatmaya 
çalışacaklardır.

Üçüncü kesim, genellikle bir kısım STK’lar olacaktır 
ki onlarda aynı gerekçelerle kamu kaynaklarının 
israfını anlatacaklardır. Bu kadar cümbüşe siyasile-
rin bir şey dememesi eksiklik olur. Akademik dünya 
da genellikle belediye ile ortak projeler dışında şeh-
re dair pek risk almaz.

İcrai sorumluluk, ihmali sorumluluk

Aslında tam da burada iki kavram -İcrai sorum-
luluk, ihmali sorumluk- üzerinde durmamız gerek-
mektedir.

Ülkemizde geniş bir şekilde tartışılması ve içerisi-
nin yeniden ve doğru bir şekilde doldurulması gere-
ken bu kavramlar en önemli çıkış noktamız olabilir.

Daha iyi anlaşılması için başımdan geçen bir ör-
nekle açıklamak isterim; 1994 yılı yeni belediye baş-
kanıyım, hazine mülkiyetleri tamamen işgal edilmiş 
binlerce (12.862 adet) gecekondu yapılmıştı yine şa-
hıs mülkiyetli alanlarda ruhsatsız binlerce konut inşa 
edilmiş ve süreç devam ediyordu. Belediyeye gelir 
gelmez gecekondu faaliyetini durdurmuş, kaçak bi-
naları zabıtlamıştık. Kanun bize bunu emrediyordu. 

Mülkiye müfettişi geldiğinde ilk talebi tüm 
zabıtları istedi ve hakkımızda soruşturma açılmasını 
talep etmişti. Kendisine bunların benden (1994) önce 
yapıldığını ve bizim mevzuat gereği durduğumuzu 
ve zabıtladığımızı ve kamu hukukunu/malını koru-
duğumuzu söyleyince; önceki dönem diye bir şey 
olmadığını zabıtları siz tuttunuz ve yıkmadığınız için 
suç işlediğimizi söyleyince donup kalmıştım. Kendi-
sine zabıtlamasaydım ne olurdu deyince “hiç” dedi.

Özetle görevinizi ihmal ettiğinizde suçunuz yok. 
İcra ettiğinizde her an suçlanabilirsiniz.
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Ve ülkemizde icra makamında bulunanların bir 
gün yaptıklarının hesabını vermek zorunda oldukla-
rını ve ihmal ettiklerinin ise bir sorumluluk getirmedi-
ğini maalesef sokaktaki çocuklarımıza bile öğrettik. 
Belediye başkanlığımız döneminde önemli evrakla-
rın -meclis, encümen, vb.- bir suretinin bulunmasının 
ileriden yapacağınız savunmalarda ihtiyacınız olur 
diye nasihatler edildiğini.

Bugün yeni belediyecilik anlayışı gereği sadece 
yapılanların yani icrai sorumluluk değil, aynı zamanda 
yapılması gerekip de ihmal edilenlerin/yapılmayanla-
rın da hesabının sorulması/takip edilmesini istiyoruz.

Paydaşlarımızın da, şehre/yönetimlere bakışının 
sadece hizmet almak ve bunun üzerinden değerlen-
dirme yapmak değil aynı zamanda sorumlulukları-
nın gereğini yerine getirmelerini temenni ediyoruz. 

Hemen aklımıza muhalefet tam da bunu yapıyor 
diye gelebilir. Orada atlamamız gereken husus iyi ya-
pılanlara tebrik/teşekkür eksikleri gündeme getirmek 
şeklinde muhalefet yapılıyorsa bu olumlu bir katkıdır. 
İktidar da teklifleri değerlendiriyor ve hayata geçir-
mek için çaba harcıyorsa bu da olumlu bir yönetimdir.

İktidar muhalefet anlayışına bir hatıra ile açıklık 
getirmek isterim. Başkanlığımızın ilk yıllarıydı ve gayet 
uyumlu bir meclis çalışmamız devam ediyordu. Meclis 
toplantılarımızın birine eski bir muhalefet meclis üyesi 
dinleyici olarak katılmıştı. İki mahallemizin ana arte-
ri olan ve tamamına yakını kamu mülkiyeti –Aydos- 
caddesinin planlardaki genişliğini 15 metreden 25 
metreye çıkarılmasına muhalefet meclis üyelerimiz, 

gecekondular yıkılacak diye itiraz ediyor biz de ge-
leceği düşünerek bunun olmasının önemini anlattık. 
Meclis sonrası eski müzmin muhalefet meclis üyeliği 
yapan ağabeyimiz yanıma gelerek; “buldun dişine 
göre muhalefeti rahat kararlar alıyorsun” deyince, 
“abi bu doğru bir karar değil mi nesine karşı çıkacak-
lar” sözüme, “ben olsam 50 metre teklif ederdim sen 
de yapamazdın. Sonra da sana o sokakları dar eder-
dik” deyince donup kalmıştım. 
Aslında nasıl ki icrai sorumluluk tüm paydaşları ilgi-
lendiriyorsa, ihmali sorumluluk da sadece -belediye, 
merkezi yönetimin taşra teşkilatları- kamu otoritesi-
ni değil şehrin tüm paydaşları (STK, Üniversite, oda-
lar, meslek teşekkülleri, kanaat önderleri, siyasetçiler 
vb. ) kapsayan bir anlayış gerektirir.

Paydaşların icrai ve ihmali sorumluluklarını ifade 
ederken ülkemizdeki denetim sistemimizin de, hem 
rehberlik ve hem de ihmali sorumluluklarında dene-
tim kapsamına alınması gerektiğini bir kez daha al-
tını çizmekte fayda var.

Trabzon- Eskişehir

Yerel Ekonomik Kalkınmanın daha iyi anlaşılma-
sı, başkanlarımızın hem mevzuat ve hem de gelecek 
nesillere daha güçlü bir şehir bırakma çabasını iki şe-
hir verileri üzerinden açıklamaya çalışalım. Trabzon 
ve Eskişehir seçilmesi ikisinin de büyük şehir olması ve 
nüfuslarının bir birine yakın olmasıdır. 

Öncelikle belediye mali verilerinin kısa değerlendirmesi;

Trabzon BŞB ve Eskişehir BŞB Bütçe Karşılaştırmaları3

YIL GELİR GİDER

(Personel+

Sosyal

Güvenlik)

(Sermaye 
Gideri+

Sermaye 
Transferi)

Özgelir Yükümlülük

Tr a b z o n 
BŞB

2020 526.564.375 643.647.910 78.747.217 186.093.099 71.186.100 470.517.192
2018 489.609.529 467.196.106 47.029.592 149.704.846 133.265.658 260.370.878
2016 345.267.293 409.945.879 38.563.902 150.537.820 102.523.421 279.796.056

Eskişehir 
BŞB

2020 788.878.990 774.462.300 135.755.475 152.025.158 150.450.846 1.493.172.594
2018 622.483.895 834.395.547 102.391.455 388.494.627 144.457.797 865.690.842
2016 415.274.103 416.397.729 81.746.823 67.584.794 71.626.866 590.811.809

3  Trabzon ve Eskişehir BŞB Kesinleşen Bütçe Verileri
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Trabzon ve Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi, mali 
verilerini birlikte değerlendirdiğimizde;

Yatırım Harcamaları;

2020 yılı, Eskişehir BŞB gider toplamı Trabzon 
BŞB gider toplamının %20 fazla olmasına rağ-
men Trabzon BŞB bütçe giderlerine göre, yatırıma 
ayırdığı kaynak, Eskişehir BŞB’ nin yatırıma ayırdığı 
kaynaktan %9 daha fazladır. 2018 seçim yılı hariç, 
geçmiş yıllar itibari ile de Trabzon BŞB’ de yatırım 
trendi Eskişehir BŞB’ ne göre daha istikrarlı devam 
etmektedir. 

 

 Personel Harcamaları;

2020 yılı, Trabzon BŞB personel harcama oranı 
%12 iken Eskişehir BŞB personel harcaması %18›dir. 
Diğer yıllar itibari ile de bakıldığında Eskişehir BŞB’ nin 
giderleri içinde personel giderinin daha fazla olduğu, 

 

 Borçlanma;

2020 yılı, Trabzon BŞB’ nin toplam borcu yıllık ge-
lirine oranı %89 ile dengeli ve kontrol edilebilir sevi-
yede iken, Eskişehir BŞB’ de %189 ile yüksek seviyede 
bir borçlanma gözükmektedir. 

  

Bütçelerin Genel Değerlendirmesi; 

Trabzon BŞB bütçe kullanımında borç yükü ge-
tirmeden şehre yatırım yönelimi göstermesine rağ-

men, Eskişehir BŞB bütçe kullanımında yatırımsız 
borçlanma yönelimi göstermektedir. 

Mukayeselerde amacımız; belediyelerimizin tar-
tışılmasız mali verilerini, yönetim yaklaşımlarını or-
taya koymak/değerlendirmek, şehrin ekonomik ve-
rileri üzerinden Ekonomik Kalkınma önermelerinde 
bulunmaktır.

 ŞEHİR VERİLERİ

Trabzon: Toplam Nüfus: 811.901 ve yüzölçümü: 
4.662 km2 bunun; % 44’ü orman, % 24’ü mera ve % 
21’i verimli tarım ve % 11’i diğer alanlarından oluş-
maktadır.

Eskişehir: Toplam Nüfus: 888.828, Yüzölçümü: 
13.960 km2 bunun; % 41’i tarım, % 20 mera; % 29 or-
man, % 9 diğer arazilerden oluşmaktadır.

Bölgesel şartlar ve konumları avantaj ve deza-
vantajlarını ortaya koymaktadır. Aynı konumda iki 
şehir daha sağlıklı mukayese verebilirdi. 

Amacımız başkanlarımızı siyaseten sorgulamak 
değil konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

ESKİŞEHİR-TRABZON KARŞILAŞTIRMASI

A-NÜFUS

YIL GELİR / 
GİDER PERSONEL  Y A T I R I M      

HARCAMALARI ÖZGELİR YÜKÜMLÜLÜK 
/ GELİR

Trabzon 
BŞB

2020 82% 12% 29% 14% 89%

2018 105% 10% 32% 27% 53%

2016 84% 9% 37% 30% 81%

Eskişe-
hir BŞB

2020 102% 18% 20% 19% 189%

2018 75% 12% 47% 23% 139%

2016 100% 20% 16% 17% 142%
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Yıl Eskişehir Trabzon

2010
764.584 763.714

2015
826.716 768.417

2018
871.187 807.903

2019
887.475 808.974

2020
888.828 811.901

4 
2010 yılında iki şehrin nüfusları birbirine çok yakın-
ken (fark: 870 kişi), 11 yıl sonra aradaki nüfus farkı 
76.927 kişi olmuştur. İki şehir arasındaki nüfus farkının 
oluşması göçlerden kaynaklanmaktadır. Trabzon 
net göç veren bir şehir iken Eskişehir net göç alan 
bir şehirdir. 

Eskişehir coğrafi olarak gelişip büyüyebilirken, 
Trabzon kuzeye sıkışmış vaziyettedir. 

Güneye doğru yeni bir alan açılamazsa şehrin 
dokusu bozulmaya devam edeceği gibi göç ver-
meye devam edecektir.

B-KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR

2014 yılında Eskişehir kişi başı gelir olarak Trab-
zon’un % 43.6 üstünde iken bu oran 2020 yılında % 
52.3’e çıkmıştır. 5

C-DIŞ TİCARETTEKİ PAYI

Ülke Dış Ticaretindeki Paylar
Trabzon Eskişehir

2019 0.04 0.41
2020 0.04 0.35
2021 0.05 0.36

6

Trabzon’un ülkemiz dış ticaretindeki payı Eskişe-
hir’in çok gerisindedir. Çünkü Trabzon’daki işletme-
ler Eskişehir ile kıyaslandığında çok daha fazla iç 
piyasaya yönelik faaliyet göstermektedir. 

4  TUİK Verileri 
5  TUİK 
6  TUİK Göstergeleri

D-AKTİF SİGORTALI SAYISI-TOPLAM İSTİHDAM

Yıl Aktif Sigortalı Sayısı
Eskişehir Trabzon

2018 252323 201489
2019 253996 194529
2020 267051 197323

7

Trabzon’da aktif sigortalı sayısı düşerken Eskişe-
hir’de artmıştır. Diğer bir ifade ile 2018-2020 yılları 
arasında Eskişehir’de sigortalı sayısı artarken Trab-
zon’da azalmıştır. 

2020 yılında şehirlerin 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde 
çalışan toplam işgücü rakamları aşağıdaki gibidir:

Şehir Çalışan İşgücü
Eskişehir 252.233
Trabzon 201.489

E-İŞYERİ SAYISI

Şehir İşyeri Sayısı
Eskişehir 20.127
Trabzon 19.548

Eskişehir’deki işyeri sayısı yaklaşık % 3 fazladır. Buna 
karşılık Eskişehir’deki toplam istihdam, Trabzon’dan 
% 25 daha fazladır.  Yani Eskişehir’deki şirketler Trab-
zon’daki şirketlere göre daha büyük ölçeklidir. 

F-AR-GE FAALİYETLERİ

Not: Şehir bazında verilere ulaşılamadığından, 
Trabzon ve Eskişehir’in içinde bulundukları bölgeler 
ele alınmıştır. 8

Ar-Ge Harcaması Tutarları ve                 
GSYH İçerisindeki Payı

Bölge Ar-Ge              
harcaması (TL)

GSYH     
İçerisindeki 
Payı (%)

Türkiye 54.956.827.217 1,1

TR41 3.458.576.776 0,1

TR90 491.147.500 0,01

7  SGK Verileri
8  TUİK Bölgesel Veriler
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TR41: Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR90: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gü-
müşhane

Oranlar Ar-Ge harcama tutarlarının 2020 yılı 
ülke GSYH’ına bölünmesi ile türetilmiştir.

Türkiye’de 2020 yılı Ar-Ge harcamalarının GSYH 
içerisindeki payı % 1,1 olarak gerçekleşirken aynı dö-
nemde Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde bu oran 
% 0,1,  Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüş-
hane bölgesinde ise % 0,01 olarak gerçekleşmiştir.

G-PATENT SAYISI

Trabzon şehrinde yıllık patent sayısı Eskişehir’in 
çok gerisindedir. 9

H-SAĞLIK VE EĞİTİM10

TRABZON-ESKİŞEHİR İL KARŞILAŞTIRMASI

TRAB-
ZON

ESKİ-
ŞEHİR

SAĞLIK

Devlet Hastanesi 18 5

Özel Hastane 4 6

Toplam Yatak Sayısı 3 447 3 791

Toplam Sağlık Çalışanı 8 506 6 886

EĞİTİM

Toplam Okul 627 438

Toplam Derslik 7345 5451

Toplam Öğretmen 11762 10167

Toplam Öğrenci 140946 126590

Üniversite 3 3

Akademik Pers. 2950 4134

Toplam Yurt Sayısı 39 11

Toplam Yatak Kapasitesi 19272 10172

9  https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/ 
10  Valilik verileri

Trabzon ve Eskişehir’in sağlık ve eğitim altyapıların-
da önemli fark olmadığı ve hatta Trabzon’un biraz 
daha iyi olduğu görülmektedir. Buna rağmen eko-
nomik gelişmişlikte Trabzon, Eskişehir’in gerisindedir. 

I-SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK

İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması SEGE-2017 verilerine göre 
Eskişehir 7. Sırada iken Trabzon 26. Sıradadır

Ak Parti Genel Merkez Ekonomik Birim Baş-
kanlığı Çalışması:

2013 yılında Ak Parti Genel Merkez Ekonomik Bi-
rim Başkanlığı tarafından Kent Ekonomileri Forumu 
Projesi hayata geçirilmiş ve tüm iller için ayrı ayrı 
çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştay katılımcıları,  İl 
milletvekilleri (tabii üyeler), il belediye başkanları, il 
genel meclis başkanları, sanayi, ticaret, ziraat, es-
naf odaları ve borsaların başkanları, esnaf sanat-
kar kooperatifleri başkanları, iş adamları dernek-
leri başkanları, sendikaların il veya şube başkanları, 
tüketici dernekleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, 
KOSGEB il müdürlükleri, OSB ve Küçük Sanayi Si-
teleri (KSS) yöneticileri, ekonomi ile ilgili gençlik ve 
kadın derneklerinin, platformlarının yöneticileri, kı-
sacası kentlere vizyon verecek tüm taraflar olarak 
belirlenmiştir.

Bu toplantıda Trabzon ve Eskişehir için önerilen 
bazı projeler ve mevcut durum aşağıda tablo ola-
rak verilmiştir.
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1-Trabzon:

Proje Mevcut Durum
Demiryolu Bağlantılı, Lojistik Bölgeli DU-
BAİ-TRABZON SERBEST ŞEHİR” projesi

Lojistik bölgeli, serbest bölge şehir projesi, demiryolu bağlantılı, 
havaalanının genişletilmesi ile ilgili proje gerçekleştirilememiştir.

”Spor Başkenti Trabzon” spor okulları (ilk, 
orta ve yüksek öğretim) projesi

Trabzon Merkez’de ve Akçaabat ilçesinde (yapılacak olan) Spor 
Liseleri ve Özel Spor Okullarıyla gayretler devam etmektedir. Spor 
tesislerinin genel olarak birçok şehre göre çeşitliliği var olmasına 
ve sporcu yetiştirmede Türkiye’de öncü konumda olmasına rağ-
men, spor başkenti olma konusunda istenilen düzeye gelinebil-
mesi için daha çok gayret gösterilmelidir.

“Endemik Bitkilerin (tıbbi, aromatik bit-
kilerle beraber) üretimi, yetiştirilmesi ve 
tıbbi ürüne dönüştürülüp turizmde de 
değerlendirilmesi” ve “Organik Yaşam 
Köylerinin Oluşturulması ve Kırsal-Eko Tu-
rizmin Desteklenmesi” projesi. (Birleştiril-
miş Proje)

Endemik bitkilerin üretimi, yetiştirilmesi ve tıbbi ürünü dönüştü-
rülüp turizmde değerlendirilmesi kısmi olarak gerçekleşmiştir. Ak-
çaabat Belediyesi 2021 yılında aronya meyvesi ile ilgili olarak bir-
takım çalışmalar yapmıştır. Ar-ge çalışmaları devam etmektedir. 

“Coğrafi ürünlerin (Akçaabat köfte-
si, Vakfıkebir ekmeği, Trabzon tereyağı) 
markalaştırılarak ulusal ve uluslararası 
pazarlanmasının sağlanması” projesi

Coğrafi ürünlerin (Akçaabat Köftesi, Vakfıkebir Ekmeği, Trabzon 
Tereyağı) markalaştırılarak ulusal ve uluslararası pazarlanması-
nın sağlanması anlamında yol kat edilmiş, bu ürünlerde coğrafi 
bölge işaretleri alınmıştır.

“ÇİKOLATA VADİSİ” projesi (Fındık ve Fın-
dık ürünleri ağırlıklı)

Çikolata vadisi projesi gerçekleştirilememiştir.

Hayvancılık ihtisas OSB nin oluşturulması Hayvancılık OSB hayata geçirilmedi.  Doğu, Orta ve Batı Kara-
deniz’in tek et kombina merkezi olma özelliğine haiz, günlük 70 
Büyükbaş ve 200 Küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip 
olacak olan Akçaabat’ta Modern Et Kombina Merkezi inşaatı 
tamamlanmıştır.

Serender’de ocakbaşı Hayata geçirilmedi.

Organik Yaşam Köyleri. Hayata geçirilmedi.

Çakırgöl kış ve yaz turizm bölgesi 
oluşturulması

Çakırgöl kış ve yaz turizm bölgesi oluşturulması projesi Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Valilik 
düzeyinde birtakım çalışmalar yapılmış olsa da konuya yerel 
ve politik figürler tarafından olması gereken düzeyde ilgi 
gösterilmemektedir.

Kongre ve spor turizmi merkezlerinin 
oluşturulması

Kongre ve Spor Turizmi merkez projeleri istenilen düzeye geline-
memiştir. Ancak, Yomra’da yabancı yatırımcının yaptığı Otel ve 
Kongre Merkezi ve yeni yapılmış olan 5 yıldızlı otellerin kongre 
merkezi sayılacak salonları yapılmıştır. Spor Turizmi merkezleri 
açısından istenilen düzeye gelinmiştir.

Alternatif ve yenilenebilir enerji mater-
yallerinin üretimi

HES projelerinin dışında farklı enerji materyali çalışması yapılma-
mıştır.

Öğrenci sayısının artırılmasına yönelik 
ikinci devlet üniversitesi ve özel 
üniversiteler

Öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik olarak ikinci devlet 
üniversitesi olan Trabzon Üniversitesi Akçaabat’ta kurulmuş ve 
öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik çalışma başarıyla sürdü-
rülmektedir.

Kalifiye pazarlama elemanları (ithalat ve 
ihracat) için yabancı dil ağırlıklı yükse-
köğretim programlarının açılması

Kalifiye pazarlama elemanlarının yetiştirilmesi (ithalat ve ihra-
cat) yabancı dil ağırlıklı yüksek öğretim programlarının açılması 
konusunda, üniversitelerimiz çabaları devam etmektedir.
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2-Eskişehir:

Proje Mevcut Durum
Eskişehir Teknoloji Üniversitesi’nin Kurul-
ması

2018 Yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak kuruluş gerçekleş-
ti. Anadolu Üniversitesi sivil havacılık meslek yüksekokulu kampü-
sünde kuruldu. Daha çok Anadolu üniversitesinin teknik bölümle-
rini bünyesine aldı.

Havacılık ve Savunma Endüstri Bölge-
si’nin Kurulması

Havacılık ve Savunma Endüstri Bölgesi Gerçekleşmedi. Havacılık 
üzerine özel sektör yatırımları etkindir. 

Raylı Sistemler Endüstri Bölgesi’nin Kurul-
ması

Alpu ovasında planlama yapıldı. Raylı sistemler test merkezi ola-
rak planlandı. İdari bina inşaatlarının büyük kısmı yapıldı. Yaklaşık 
bir milyar doları bulacak bir yatırımdır. Yavaş ilerliyor

Film Platosu ve Medya Serbest Bölge-
si’nin Oluşturulması

Hayata geçirilmedi.

Termal Turizm Kongre, Fuar ve Sağlık 
Merkezi’nin Kurulması

Fuar merkezi Ticaret odası tarafından yapıldı. Sağlık turizmi açı-
sından Kızılinler Bölgesi mastır planları yapıldı. Bakanlar kurulu 
kararları vs alındı. Plan aşamasında kaldı. Yatırımcı bulunamadı. 

Yerli otomobil üretim merkezi Hayata geçirilmedi.

Disneyland benzeri eğlence merkezi Hayata geçirilmedi.

Hayvancılıkta yerel ırk yetiştirme Hayata geçirilmedi.. Sadece Beylikova Besi OSB kuruldu.

Doğal ve organik yerli tarım ürünleri ye-
tiştirme ve geliştirme merkezi

Hayata geçirilmedi.

Hayvan kreşi projesi Hayata geçirilmedi.

Bölgesel lojistik üssü kurulması Hasanbey Lojistik köy merkezi kuruldu. Daha çok raylı sistem 
taşımacılığında faaliyet yapılıyor.

Teknoloji ve inovasyon merkezi Hayata geçirilmedi.

Ara eleman yetiştirme ve eğitim merkezi OSB ye özel meslek lisesi açıldı

Taş-toprak ve madencilik üssü kurulması Hayata geçirilmedi ancak Lületaşı işlenmesi ve tanıtımı yapıldı.

Kent Ekonomileri Forumu Projesi kapsamında yapılan çalıştaylarda önerilen projelerden bazıları hayata 
geçirilmiştir ancak özellikle Eskişehir için önerilen projelerin önemli bölümü gerçekleştirilememiştir.

İKİ İL İÇİN DEĞERLENDİRME

Yukarıda verilen bilgiler ve Sosyo-Ekonomik Ge-
lişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarına göre 
Eskişehir ili Trabzon iline göre daha güçlü ekonomik 
yapıya sahiptir. Oysa özellikle ekonomik kalkınma 
için çok önemli olan eğitim ve sağlık altyapısı ile 
Trabzon ili Eskişehir’in gerisinde değildir. 

Şehrin gelişiminde önemli rol oynayan aktörler 
arasında olan belediyeler açısından bakıldığında, 
Trabzon BŞB’nin Eskişehir BŞB’ye göre daha iyi mali 
yönetim sergilediği görülmektedir. 

Konumları itibarı ile bakıldığında ise Trabzon bu-
lunduğu bölge için özellikle deniz ulaşımı yönünden 
önemli avantaja sahiptir. Buna mukabil Eskişehir ise 
Ankara, Bursa, Konya gibi ekonomik ve sanayinin 
güçlü merkezlerine yakın konumdadır. Bu da Eski-

şehir’i Trabzon’a göre avantajlı hale getirmektedir. 

Eskişehir ve Trabzon’un ekonomik gelişme per-
formansı sadece coğrafi konumla açıklanamaz. 
Öyle ise performans farkına sebep olan baş-
ka unsurlar da olmalıdır ki bize göre bu unsurların 
başında “organizasyon kabiliyeti” gelmektedir. 
İnsanların bir araya gelme, birlikte iş yapma kültürü 
ile organizasyon sevk ve idare birikimleri kalkınma 
için önemli unsurlar arasındadır. Trabzon’daki 
işletmelerin önemli bölümünün küçük ve orta 
ölçekli olması da birlikte iş yapma kültürünün yete-
rince gelişmediğini göstermektedir.

Oysa Trabzon 4000 bin yıllık tarihi, Osmanlı pa-
dişahlarının yetiştiği önemli bir merkez olması vb. 
taşıdığı misyon ile değerler üreten bir merkez olma 
statüsünü bugünde korumaya devam etmektedir. 
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Örneğin; buğday ambarı Konya ovası bilinme-
sine rağmen ekmek denince buğday üretimi sıfır 
olan Trabzon akla gelmekte,

Süt üretim merkezi; Balıkesir, Sivas, Konya, vb. 
olmasına rağmen tereyağı ve peynir üretiminde 
Trabzon akla gelmekte,

Ve yine hamsi birçok ilde üretilmesine rağmen 
Trabzon’la özdeşleşmiştir. Bunun gibi örnekler bize 
şehrin taşıdığı potansiyeli göstermektedir.

Trabzon’daki ekonomik faaliyetler içinde ta-
rım-hayvancılık ve hizmet sektörünün toplam için-
deki payı Eskişehir’e göre daha fazla iken Sanayi 
sektörü ise Eskişehir’de çok daha fazladır. Dolayı-
sıyla sanayi sektörünün yetersizliği Trabzon’un eko-
nomik gelişimi için yetersiz kalmaktadır. Kaldı ki her 
iki ilin söz konusu çalıştaylarda öne çıkan projelere 
bakıldığında, Eskişehir projelerinin açık ara sanayi 
ağırlıklı olduğu, Trabzon’un ise turizm ve tarım pro-
jelerine ağırlık verdiği görülmektedir. 

Bir şehrin gelişimi için doğal güzelliklerin değer-
lendirilmesi, o ile özgü Endemik Bitkilerin ve tarım 
ürünlerinin geliştirilmesi elbette çok önemli ve ge-
reklidir. Ancak bu alanlar özellikle de yüksek nüfusa 
sahip illerde istihdam ve ekonomik gelişme için 
lokomotif rol oynayamaz. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Şeyh Edebali’nin vasiyetinde, “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” denir. Çünkü bu kâinatta her şeyin 
odağında insan vardır ve devletlerin de şehirlerin 
de varlık sebebi insanın saadeti, refahı ve huzurudur. 

Şehirlerimiz sadece havası ile suyu ile değil aynı 
zamanda içinde barınanlara sağladığı refah ile 
de yaşanabilir mekânlar olmalıdır. Avrupa Kent-
sel Şartı’nda ifade edildiği gibi; “Kentsel mekânlar; 
üretim, dağıtım, alış-veriş ve tüketim gibi ekonomik 

dayanaklara sahip olduklarından, ulusal ekono-
mide önemli bir rol oynarlar. Bir kentin ekonomik 
kalkınması, kenti kullananların (kent sakinleri, iş ve 
alış-veriş için gelenler, ziyaret edenler, yabancı tu-
ristler) hayat standartlarını yükselttiği oranda vaz-
geçilmezdir.” 

Kentlerimizi daha iyi yaşam standardına ulaş-
tırmak için ilgili tüm tarafların katılımıyla çalışmalar 
yapılmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimleri, iş dünyası, 
akademik camia, sivil toplum örgütleri daha sağ-
lıklı, daha huzurlu ve daha refah şehirlerin oluştu-
rulması için gayret göstermelidir. Bu çalışmalarda 
da katalizör görevi ya da bir başka benzetme ile 
orkestra şefliği belediye tarafından yürütülmelidir.

Belediyeler hem mevzuatın kendilerine yükle-
diği sorumluluklar ve hem de tanıdığı imtiyazlarla 
kentin ekonomik gelişiminde çok önemli roller üst-
lenebilirler ve üstlenmelidirler. Belediye Başkanları-
mız dönemlerindeki başarıyı sadece yaptıkları yol, 
kaldırım, asfaltlama, park-bahçe, kültürel-sosyal 
tesis ile değil bunların yanı sıra devraldıkları kurum/
şehiri, ekonomik olarak da hangi seviyeden hangi 
seviyeye çıkardığı ile de ölçmelidir. 

Şehirlerimizin ekonomik alanda sağlıklı olarak 
gelişebilmesi için stratejik yaklaşıma ihtiyacımız 
vardır. Mevcut durumu, fırsatları, tehditleri, güçlü 
ve zayıf yönleri iyi analiz ederek geleceğe yönelik 
stratejiler belirlenmelidir. Strateji belirlemeden 
proje belirlemek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Onun 
için öncelikle illerimizin stratejik yol haritaları ortaya 
konmalıdır. İster Strateji Belgesi ister Stratejik 
Plan yapılsın ama yapılsın. Büyükşehirlerimizde 
Büyükşehir Belediyelerimiz öncülüğünde, diğer 
illerde ise Valilik, İl Özel İdaresi, Belediyeler 
tarafından, üniversitelerin, iş dünyasının, sivil 
toplum örgütlerinin katılım ve katkıları ile eğer etkin 
ve doğru bir yol haritası belirlenirse, bu haritaya 
göre belirlenecek projeler daha gerçekçi olacak ve 
daha iyi sonuçlar alınacaktır vesselam…


