
65

KENT EKONOMiSiNE
YEREL YÖNETiMLERiN BAKIŞI

AHMET CiN*

1Çağımızın en hızlı değişimlerini hissettiğimiz 
bugünlerde küreselleşme, hızla değişen teknoloji, 
Covid-19 pandemisi gibi gelişmeler yaşamlarımızı 
birçok yönden etkisi altına almaktadır. Günümüz-
de şehirler gerçekten ekonomilerin lokomotifi ha-
line gelmiştir. Bu gelişmelerin oluşturduğu beklenti 
ve istekler önemli ölçüde farklılaşmıştır. Bu süreçte 
artık belediyelerden yol, su, park, temizlik gibi 
klasik kentsel altyapı ve teknik hizmetler dışında 
sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bir dizi yeni 
alanda yükümlülük ve sorumluluklar üstlenmesi 
beklenmektedir. Modern belediyecilik anlayışında 
“yerel sürdürülebilir kalkınma”, “sosyal belediyecilik” 
gibi politikalar ortaya çıkmakta, kent sakinlerinin 
refahı ve kentin ekonomik yönüyle de gelişimi için 
belediyelerin misyonları içerisinde yerini almaktadır. 
Ülkemizin gelişimi ile yeni yatırımların gelmesi, sa-
nayi kapasitesinin artması ve artan kentsel nüfus 
beraberinde ortaya çıkan istihdamın arttırılması, 
girişimciliği desteklenmesi gibi konularda yerel yö-
netimlerin sosyo-ekonomik alanda hareket geç-
mesi gereğini açığa çıkarmıştır. 

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun ver-
diği yetki doğrultusunda belde sakinlerinin mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan idarî ve malî özerkliğe sahip kamu kurumlar-
dır. Bu yönüyle yerel hizmetlerin yerine getirilmesin-
de son derece etkin bir role sahiptir. Yerel yönetim-
ler rutin belediyecilik hizmetleri yanı sıra yatırımlarla 
kent sakinlerine istihdam imkanları anlamında des-
tek olmakta, aynı zamanda bulundukları bölgenin 
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ve ülkemizin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Kentlerin uluslararası ölçekte olumlu anlamda 
cazibe merkezi olması gelişim ve kalkınma odaklı 
dönüşümü beraberinde getirmektedir. Kentler sür-
dürülebilir ve yaşanabilir olma nitelikleri açısından 
dönüşümlerini tamamlamak durumundadırlar. Bu 
konuma ulaşabilmek için, gerekli imkânları elde et-
melerinin yanı sıra, mevcut kapasitelerinin doğru 
yönetilebilmesi de oldukça önemlidir. Bu noktada 
kapsamlı bir dönüşüm sürecinin etkilerini daha çok 
yaşayan kentlerin yeni sürece uyum sağlamala-
rı için ekonomik yapılarını ve modellerini geleceğe 
uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Kentler, yaşam alanları olmaları yanı sıra sahip 
olduğu sanayi ve hizmet sektörü sunduğu mal ve 
hizmetlerle dünyanın her yanındaki piyasalarda 
satabilen, yatırımları kendi bölgesine alarak ser-
mayeyi kendine çeken, kültür, iş, turizm kapsamında 
cazibe oluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağ-
layan merkezler haline dönüşmektedirler. Kentler, 
geçirdiği böyle bir ekonomik dönüşüm içinde ge-
leceğine yön verecek ve ekonomisini olumlu yönde 
etkileyecek planları hayata geçirilebilmelidir. 

Kentler, kendi marka değerlerini ön plana yer-
leştiren sosyo-ekonomik nitelik ve potansiyel ge-
lişme alanları iyi değerlendirilmelidir. Kentlerin ge-
leceği bağlamında, bölgesel ve yerel imkânlarının 
farkına varan ve bunları etkin yönetebilen kentler 
ekonomik alanda gelişimini sağlayarak kalkınma 
çabalarını sürdürülebilir hale getirecek ve kentleri-
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ne marka değeri kazandıracaktır. Kent ekonomisi-
nin yapısını belirleyen dinamikleridir. Bunlar kentin 
kalkınma ve gelişimi yönünde önemli sıçramalar 
yapmasına imkan sağlamaktadır. Nüfus yapısı, 
coğrafi konum, tarım, üretimi teşvik edici imkanlar 
gibi unsurlar ekonomik dinamizmlerinde belirleyici 
faktörlerdir. Bu planlarda kentte yaşayanların refah 
durumunun geliştirebilmesi, kentin üretiminde var 
olan tüm sektörlerin ortaya koymuş olduğu değerin 
arttırılması, iş gücünün yapısı ve niteliğiyle sanayi ve 
hizmet sektörlerinin taleplerini karşılayacak seviye-
ye getirilmesi yönünde politikalara yer verilmelidir.

Potansiyeli olan bir kent için turizmi ekonomik 
gelişimin lokomotifidir. Bu açıdan kentin ekonomik 
canlılığının ve istihdam artışı imkanlarından fayda-
lanılmasına dönük politikalar üretilmesi elzemdir. 
Bölgedeki alternatif turizm imkanlarının tanıtımına 
yönelik sistematik bir çalışma yapılması, tesis altya-
pısı başta olmak üzere turizm alanında yatırımların 
teşvik edilmesi ve buna uygun altyapının oluşturul-
ması yerel yönetimlerin politikaları arasında yer al-
malıdır.

Ulaşım ağı kentlerin adeta can damarları olup, 
erişilebilirlik ve hareketlilik imkanlarının yaygınlaş-
ması ve zamanın verimli kullanımına yönünde fay-
dalar sağlayarak kentin ekonomik yapısını etkile-
mektedir. Kentsel hizmetlere erişimin sağlanması, 
üretim merkezleri için ulaşım akslarının cazibe mer-
kezi olması ve buna bağlı istihdam yoğunluğunun 
artması kent ekonomisini gelişiminde rol oyna-

maktadır. Bu yönüyle kent ulaşım ağının gelişmesi 
ve ulaşım akslarının artması, dünya standartlarına 
uygun altyapı sistemlerine sahip olması yerel yöne-
timlerin kentsel politikalarında öncelikli olmalıdır

Kentin nitelikli işgücüne sahip olması önemli bir 
ekonomik dinamiktir ve kentin üretim potansiyeli 
belirlemektedir. Kentin mevcut ekonomik potansi-
yeli nitelikli işgücünü kente çekmektedir. Fakat dış 
göç yerine kentte özellikle yerel yönetimlerin bu 
konudaki politika ve uygulamaları ile sakinlerine 
nitelik ve yetkinlik kazandırarak nitelikli işgücüne 
dönüştürebilir.   Bu doğrultuda meslek edinme kurs-
ları, istihdam fuarları gibi istihdam artırıcı çalışma-
lar ve kentin eğitim altyapısını geliştirecek önemli 
eğitim kurumlarına sahip olma gibi politikalar yerel 
yönetimler tarafından ele alınmalıdır.

Ülkemizin kalkınması ve bu hamlenin 
sürdürülebilir hale gelmesinde, yerel düzeyde 
uygulanacak ekonomik politikalar önemli bir yere 
sahiptir. Bu politikaların da en önemli aktörü yerel 
yönetimlerdir. Yerel yönetimler, politikalarıyla 
vizyonu oluşumuna katkı sağlarken doğrudan 
veya dolaylı proje uygulamalarıyla da ekonomide 
atılımlara yön vermelidirler. Bu sorumluluğun 
bilincinde olmak ve bu konu da kente öncülük 
etmek yerel yönetimlerin başlıca görevleri arasında 
olmalıdır.


