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Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Başkanlar, Değerli Katılımcılar ve Değerli Dostlar; 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. TÜRKONFED ve 

İstanbul Politikalara Merkezi işbirliği ile hazırlanan, Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler 

raporumuzun İzmir Tanıtım Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 

Federasyonumuz BASİFED desteği ve EGİAD ev sahipliğinde, Kent-Bölge 2 raporumuzda demokrasi – 

ekonomi - kalkınma ve yerel yönetim ilişkisinde, sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Türkiye’nin 

Kentlerinden, Kentlerin Türkiyesine raporumuzun ilkinde, yeni bir kalkınma modeli olarak Türkiye’nin 

gündemine yerleştirdiğimiz Kent-Bölge kavramına, yerel kalkınma - yerel yönetim perspektifiyle yeni 

bir bakış açısı getiriyoruz. 

Değerli Dostlar; 

Büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Günümüzün dünyasında küresel rekabetçilik ve 

sürdürülebilir kalkınmada kodlar yeniden yazılıyor. Geleneksel modeller artık tarihe karışıyor. 

Ülkeler, teknolojinin sağladığı avantajla dijitalleşmede, özgün reçeteleri devreye almaya başlıyor. Artık 

rekabetçilik ve marka liğinde, sadece ülkeler yarışmıyor. Kentler, bölgeler, sektörler ve işletmeler; 

ülkelerinin rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kora kor bir mücadele içindeler. 

“Kent-Bölge”lerin öne çıktığı; ekonomik, siyasal ve toplumsal bir kalkınma modeline geçiş söz konusu. 

21. yüzyıl dünyası, pek çok açıdan “kentlerin dünyası” olacaktır. Dolayısıyla kentlerin kalkınması 

öncelikle, çevresindeki bölgeleri ve ülkemizin de kalkınmasını pozitif etkileyecektir. Kentimiz ne 

kadar yüksek katma değer yaratırsa, ülkemiz o ölçüde bundan yararlanacaktır.  

TÜRKONFED olarak, bölgelerarası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın, 

yerelden başlayacağına inanıyoruz. Yerel kalkınmada, yerel yönetimlerin kilit aktörlerden biri 

olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma da ancak yerelin potansiyelleri ölçüsünde sağlayacağı 

katma değer ile mümkün görünüyor. Kentlerimizin kendi dinamiklerini ve potansiyellerini keşfetmeleri 

önem kazanıyor. Katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla, yerelde bulunan tüm aktörlere büyük sorumluluklar 

düşüyor. Ortak akıl ve ortak vizyon ile kentlerimizde; yerel, kamu, özel sektör, akademi ve sivil 

toplum ile birlikte KENT İTTİFAKLARININ oluşturulması gerekiyor.  

Değerli Dostlar;  

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, “orta gelir tuzağı” sorununu aşmaktan geçiyor. Bu 
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tuzağın aşılmasında “Bölgesel Kalkınma Ajansları”nın yanı sıra “Bölgesel Yatırım Bankaları”nın 

kurulması, yerelin ekonomik dinamiklerinin canlanmasını sağlayacaktır. Orta gelir tuzağından kurtulup, 

kapsayıcı ekonomik büyüme dinamiği yakalama hedefimiz, daha katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye 

kavuşma hedefiyle örtüşmektedir. 

Sayın Belediye Başkanım ve Değerli Dostlar; 

Enflasyon, büyüme, sanayi üretimi ve güven endeksi gibi ekonominin nabzını ölçen veriler, 

resesyondan çıkışın yavaş olacağını gösteriyor. Ticaret savaşları ve Suriye gibi bölgesel sorunlarımız, 

içeride ekonomik ve yapısal sıkıntılarımız 2019 yılının maalesef kayıp bir yıl olacağını şimdiden 

söylüyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2.6’lık küçülmeden sonra ikinci çeyrekte de ekonomimiz 

yüzde 1,5 küçüldü.  

TÜRKONFED’in üyeleri ile yaptığı ikinci çeyrek Ekonomik Beklenti Anketi’nde bu sonuçların 

çıkacağını tespit etmiştik. Son dönemlerde sık sık dile getirdiğimiz “kalıcı reformlar”ın bir an önce hayata 

geçirilmesi gerekiyor. 

Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine ragmen, yapısal ve ekonomik reformlar konusunda 

kalıcı bir adım görünmüyor. Ekonomimizin can damarı KOBİ’lerimiz, yaşananlar karşısında riskini 

yönetmeye çalışıyor; ancak finansmana erişimde sıkıntıları da devam ediyor. KGF, Nefes, KOBİ Değer 

Kredisi gibi destek mekanizmalarının, kısa vadede KOBİ’lere can suyu etkisi yarattığı bir gerçek.  

Ancak sorunu gecici tedbirlerle değil, kalıcı reformlarla sürdürülebilir kılmak mümkün. Özellikle 

teşvik ve desteklerin sonuçlarının ölçülmesi için Teşvik Denetim Ofisi kurulması önerimizi, yeniden 

hatırlatmak isterim. Çünkü, ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.  

Sanayimiz açısından bir başka önemli konu da enerji maliyetleri… Son dönemde zamlar ile birlikte 

artan enerji maliyetleri; sadece vatandaş üzerinde değil, özellikle sanayi sektörümüzde ve üretim 

gücümüzde de ciddi sıkıntıya yol açacaktır. Ülkemizin rekabetçilik gücünü de aşağıya çeken bu 

durum, ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. 

Bütün bu tablo içinde kalkınma ve büyüme için yerelin potansiyellerini harekete geçirmemiz gerekirken; 

yerel yönetimleri zayıflatacak ve uluslararası kamuoyunda algımızı olumsuz etkileyecek adımların 

atıldığını üzülerek görüyoruz.  

Üç kentin belediye başkanının görevden uzaklaştırılması, Türk demokrasisinin geleneksel 

standartlarına, Cumhuriyet'in millet iradesine saygı temelli siyasi temayüllerine, Avrupa 

http://www.turkonfed.org/
mailto:info@turkonfed.org


Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye 

www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / F+90 212 251 5877 

 

 

Konseyi’nin yerel yönetimlerle ilgili uluslararası sözleşmelerine, AB Kopenhag Kriterleri’ne ve 

nihayet BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uymuyor.  

Bu illerimizde yaşayan milyonlarca vatandaşımız, sadece seçilmiş bir belediye başkanından değil, 

seçilmiş belediye meclisinden de mahrum kalıyor. “Yerel kalkınma-yerel yönetim” ilişkisinde de çok 

önemli bir boşluk oluşuyor. Bir belediye başkanını görevden alma gereği doğmuşsa bile, yetkili yerel 

yönetim birimlerinin, yeni bir seçilmiş başkan belirlemesi, merkezi yönetim tarafından bir kayyum 

atanmasından her koşulda daha isabetli olacaktır diye düşünüyoruz.  

Ayrıca bu kararın seçimin üzerinden henüz beş ay geçmemişken alınması, belediye başkanlığına adaylık 

yeterliliği ile bu görevi üstlenme yeterliliği arasında hukuk devleti anlayışıyla uyumlu olmayan bir 

çelişki de ortaya koyuyor. 

İhtiyacımız olan demokratik reformlarından güç alan, uluslararası itibarı yüksek, süreçleri şeffaf, 

yatırımcıların güven duyduğu, sürdürülebilir büyüme için katma değerli üretim ve katma değerli 

ihracatı odağına almış bir Türkiye’dir. 

Konuşmama son verirken;  

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’e katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.  

Raporun hazırlanmasına katkılarından dolayı İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat 

Keyman ve ekibi ile Bekir Ağırdır’a; BASİFED Başkanımız Seda Kaya Ösen ve EGİAD Başkanımız 

Mustafa Aslan ile yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. 

 

 Sevgi ve Saygılarımı Sunuyorum. 
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