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ÖZET 
 
Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme, barnma, 
ekonomik, sosyal, kültürel, ihtiyaçlarnn karşlandğ alanlardr. 
 
Kentlerimiz için önemli olan, çağdaş insani gelişmeye uygun olarak yeniden 
yaplandrlmasdr.  Yeniden yaplandrma ile katlmc demokrasinin yasal dayanaklar 
oluşarak, toplumsal örgütlenmenin yeni biçimlerinin önü de açlacaktr. 
 
Bu bağlamda yerel yönetimlerin  kaliteli hizmet üretmesi ve denetim görevlerini etkin olarak 
yerine getirebilmeleri, eğitilmiş, bilgi ve beceri açsndan yetişmiş, nitelikli insan kaynağna 
sahip olmasyla mümkündür. 
 
Bu çalşmayla; yerel yönetimlerin yüksek olan eğitim gereksinimlerinin karşlanmasna  katk 
koymak,yerel yönetimlere yönelik  eğitimleri bir bütün içinde tanmlamak, yerel yönetimlere 
yönelik eğitim hizmeti veren mevcut kurum,sivil toplum ve meslek örgütlerinin 
yapabilecekleri katklar ortaya çkarmak ve yerel yönetimlerin genişleyen yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde öncelikli eğitim ihtiyacnn tespit edilmesi amaçlanmştr. 
 
Bu eğitimlerle  İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ,uzun vadede hizmet kapasitelerinin 
arttrlmas, belediye meclis üyeleri, belediye çalşanlar, bölge halk temsilcileri için yaygn 
yerel yönetim eğitimleri sunulmas, İcraat odakl eğitimler ile hizmet sunumunun 
iyileştirilmesi, eğitim ve personel gelişimi konularnda görev ve sorumluluklar 
netleştirilmesi, kişiler ve kurumlar aras iletişim ve birlikte çalşmay güçlendirmesi 
amaçlanmaktadr. 
 
 
GİRİŞ 
 
30 Mart 2014 te yaplacak yerel yönetim seçimlerine yönelik aday belirleme çalşmalar ülke 
gündeminin en önemli konular arasndadr.Aday adaylarnn niteliklerinden çok hangi adayla 
seçimin kazanlacağ tartşlmaktadr.Aday belirlemede yöntemler tamamen kamuoyu 
araştrmalar sonuçlarna göre adaylarn popülaritesine göre yaplmaktadr.Başta İstanbul 
olmak üzere büyük kentlerin birçoğunda ulaşm,altyap,çevre gibi sorunlarla baş 
edilememektedir.Yönetim, hzl bir değişim içine girdiğimiz günümüzde çehresini eğiştirerek, 
karş karşya kaldğ değişimlerin üstesinden gelme sanatdr. Bu gelişme, merkezi yönetim 
anlayşnda olduğu gibi yerel yönetimlerde de yaşanmaktadr. Nasl ki belirli bir yerde ortak 
yaşamn ortak sorunlarndan kaynakl olarak doğal bir oluşumla yerel yönetim birimleri vücut 
bulduysa, yine bu doğal oluşum gereği, sanayileşme, kentleşme ve toplumsal yaşamn 
dinamik yaps, belediyelerden beklenen hizmet talebini gün geçtikçe arttrmakta, yönetimde 
ve hizmetlerde etkinlik ve başar arayşn gündeme getirmektedir. Yerel ölçekte 
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kendilerinden beklenen ve sürdürülebilir bir kent yaşamna dair gerekli hizmetleri sunabilmek 
adna konumlandrlmş belediye yönetimleri, tarihsel perspektifte hem yasal hem de siyasal 
yönleriyle kentleşme olgusunun en önemli aktörü olmuşlardr. İşte bu nokta da, hizmette 
etkinlik sorunsal içinde mali ve yasal kstlar önemli bir yer işgal etmiş olup, ülkemizin 
gündeminde skça yer almştr. Yine buna ek olarak, yerel yönetimlerin faaliyetlerini verimli 
biçimde yerine getirmeleri için; uygun yönetim süreci, optimum büyüklükte hizmet alan, 
yönetimler aras etkin hizmet-güç bölüşümü ve personel gibi kstlar da, belediyelerin 
etkinliğe ulaşmasnda önem arz eden faktörler olarak öne çkmşlardr. Belediye personelinin 
etkinsizliği, bu sorunlar içinde diğerleri kadar önem arz eden ancak gerek mali, gerek 
önemsenmeme ve gerekse coğrafi sorunlar dolaysyla, personelin etkinleştirilmesi yolunda 
personel eğitimine gereken ihtimam gösterilmemektedir. Çalşmada bu sorun üzerinde 
durularak, mevcut düzendeki  eğitimin gerekliliği  tartşlarak eğitim yöntemleri  ve 
uygulanabilirliği irdelenecektir. 
 
 
1. YEREL YÖNETİMLERDE EĞİTİMLERİ ZORUNLU KILAN NEDENLER 
 
Eğitim ihtiyac bir işte çalşan kişi için, işin yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve 
davranş bakmndan duyulan eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanmştr. 
Mesleki bir uygulamaya yönelik olan hizmet içi eğitime gereksinim duyulmasna yol açan 
nedenleri şu şekilde açklamak mümkündür: 
 

 Yerel yönetim kaynaklarnn verimli ve etkin kullanlmas, 
 Yerel yönetimlerde istihdam politikalarnn yetersizliği, 
 Seçilmişlerin hizmet öncesinde aldğ bilgilerin, eksik ve yetersiz oluşu; 
 Kamu görevlerinin bugünkü karmaşk yaps karşsnda, hizmet öncesinde 

kazandrlan bilgi ve becerilerin yetersiz oluşu, 
 Hizmetleri yerine getirirken bilim ve teknolojilerdeki değişim ve gelişimlerden 

yararlanma gereksinimi; 
 Kişisel gelişme ve yükselme isteği; kişinin öğrenme ve kendini geliştirme isteği, 
 Belediyelerin değişik alanlarda uzman kadrolar barndrma zorunluluğu, 
 Yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini arttrlarak çağdaş,planl,çevreye duyarl 

yönetim anlayşnn etkin klnmas eğitim faaliyetlerinin, geniş kapsaml olarak ele 
alnmasn zorunlu klmaktadr. 

 
Türkiye Ekonomi Politikalar Araştrma Vakf (TEPAV) tarafndan yaplan “Belediyelerde 
Eğitim İhtiyac Araştrmas”nn verileri de ülkede belediye personelinin eğitim sorununu 
vurgulamaktadr. TEPAV’n verilerinden yararlanarak mevcut belediye personelinin niteliğini 
ve eğitim sonrasndaki durumlarn incelediğimizde,eğitim faaliyetlerinin düzenli ve 
koordineli bir biçimde yürütülmesinin gerekliliğini, ancak bu biçimde personelin niteliğini 
yükseltilebileceğini ve bunun da belediyelerin hizmetlerinde etkinlik sağlayacağn bir kez 
daha görebiliriz. Şekil 1’de belediye personelinin niteliğine ilişkin verilerde,“oldukça 
yetersiz” ve “vasat” ölçeklerinin toplamnn, “oldukça yeterli” ölçeğinden fazla olduğu 
görülmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 de idari ve kentsel hizmetlerde eğitim ihtiyaçlar yaplan 
araştrmalar sonucunda net olarak  görülmektedir. 
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Şekil 1 
 
 
Tablo 1 
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Tablo 2 

 
 
2. YEREL YÖNETİMLERDE  EĞİTİM  TÜRLERİ  ÖNERİSİ 
 
Yerel yönetimlerde yaşanan sorunlarn temelinde seçimle işbaşna gelen yöneticilerin 
görevlerinin gerektirdiği yöneticilik vasflarna sahip olmayşlarndan kaynaklanmaktadr. 
Yerel yönetim eğitimlerini (Şekil 2) seçimle gelenler ve çalşanlar (atamayla gelen) olarak iki 
grupta  değerlendirilmiştir.Seçilerek göreve gelen başkan ve meclis üyelerinin adaylk 
süreçleri öncesinden başlayarak yönetimine talep olacaklar yerel yönetim biriminin 
ölçütlerine uygun olan özellikleri sağlayacak, yönetim bilgi ve deneyimine sahip olacak 
şekilde eğitim almalar gerekmektedir. Seçim öncesi eğitimler adaylarda istenen kriterlere 
uygun olarak siyasi partiler,üniversiteler,meslek odalar ve sivil toplum kuruluşlarnca 
uzmanlk alanlarna göre düzenlenecek eğitimlerle sağlanmas mümkündür.Yerel yönetimlere 
seçilenleri görev baş eğitimleri ilgili bakanlklar,yerel yönetim birlikleri ve uzman kuruluşlar 
tarafndan görev süresince devam etmelidir. 
 
.Atanarak göreve başlayacak personelin eğitimleri işe girişte  “kadroya uygunluk” atandğ 
görevde “işbaş eğitimleri“ ve “üst göreve hazrlk eğitimleri” olarak üç aşamal yaplmas 
uygundur.  
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Şekil 2 
 
 
Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim, yöneticiler yönünden ele alndğnda; 
 

• Yetişmiş personelde daha az hatalarla karşlaşlr, 
• Denetleme kolaylaşr, 
• Verim ve moral yüksek bir şekilde görev yerine getirilir. 

 
Personel açsndan bakldğnda; 
 

• Personelin, daha iyi karar almasna ve sorunlar etkin biçimde çözebilmesine yardm 
eder, 

• Personelin, stres, düş krklğ ve çatşma gibi durumlarn üstesinden gelmesini 
kolaylaştrr, 

• Personelin, yeni sorumluluklar alma konusunda duyduğu endişelerin giderilmesine 
yardmc olur, 

• Personelin konuşma, dinleme, ve eğitimin tipine göre, yazma becerilerini geliştirir, 
• Personelin, beceri ve iletişim yeteneğinin, liderlik kültürünün gelişmesini sağlar, 
• Personelin, her düzeydeki işe ilişkin bilgi ve becerileri artar, 
• Yetişmiş personelin, işyeri memnuniyeti artar, 
• Personelin yükselme olanaklar, kariyer yapma imkan artar, 
• Personel, beğenilir ve takdir edilir. 

 
Yerel yönetim örgütü açsndan bakldğnda; 
 

• Her düzeydeki işe ilişkin bilgi ve becerileri arttrr, 
• Genel olarak çalşanlarn morali yükselir, 
• Personel ile kurumun özdeşleşmelerine yardmc olur, 
• Doğallğ, açklğ ve güveni pekiştirir, 
• Hiyerarşi içindeki ilişkileri iyileştirir, 
• Belediyenin kendi kendini geliştirmesine destek olur, 
• Yaplacak işler için bir tür rehber/kullanm klavuzu hazrlanmasn sağlayabilir, 

EĞİTİM 
TÜRLERİ

SEÇİLMİŞLER

SEÇİM 
ÖNCESİ

GÖREV 
BAŞINDA

ÇALIŞANLAR

KADRO ve 
ÇERÇEVE

İŞBAŞI 
EĞİTİMLERİ

ÜST DERECE 
GÖREVE 

HAZIRLAMA
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• Kurumsal hedeflerin anlaşlmasn ve yürütülmesini sağlar, 
• Kuruluşun her alannda gelecekte ortaya çkabilecek gereksinimlere bilgi sağlar, 
• Daha etkin karar alma ve problem çözme süreçleri oluşturur, 
• Başarl yönetici ve diğer personelden beklenen bilgi, beceri, sadakat, liderlik, 
• motivasyon ve davranş gibi niteliklerin geliştirilmesini sağlar, 
• Verimliliğin ve iş kalitesinin yükselmesini sağlar, 
• Birçok alanda maliyetleri düşürürken, iş tekrarlarnn olmasn engeller, 
• Kuruma karş bilgi ve beceri alannda, çalşanlarda bir sorumluluk oluşmasn sağlar, 
• Kurumun gelişmesi ve büyümesi için uygun ortam hazrlar, 
• Kurum içi iletişimin sağlkl olmasna ve gelişmesine yardm eder, 
• Personelin, oluşan ya da olas değişikliklere uyum göstermelerini hzlandrr, 
• Kurum içi problemlerin daha kolaylkla halledilmesine yardm eder, 
• Verimlilik artar, kaynaklarn kullanmnda etkinlik sağlanr, 
• Halk memnuniyeti ve diğer kamu kurum ve kuruluşlaryla işbirliği artar, 
• Örgütlerde çalşan işgücü devrini ve personel devrini azaltr, 
• Hatal üretim ve hizmeti azaltr, 
• İş ahlakna ve etiğe uymayan davranş biçimleri engellenebilir, 
• Kaynaklar toplum yararna verimli bir şekilde kullanma bilinci oluşur. 
• Yerel yönetimlere, bunun beraberinde, halkn devlete güveni artar. 
• Doğru bilgilerle donatlmş bir kurum oluşturulmuş olur. 
• Personele göre iş değil, işe göre personel yerleştirme sistemi oluşturulur, 

 
3. YEREL YÖNETİMLERDE EĞİTİM KONULARI 
 
Belediyelerin etkin ve verimli hizmet sunabilmeleri, seçilmişler de dahil her düzeydeki 
personelin iyi eğitim almş olmasna bağldr. Sorun, bu uzman kadrolarn gerçekten bu 
kadrolarn gerektirdiği niteliklere sahip kişiler tarafndan doldurulamamasdr. 
 
A-Belediye başkanlar ve  meclis üyeleri eğitim konular 
 

• 5216 sayl Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayl Belediye Kanunu, mahalli 
idarelere yönelik temel kanunlar,çerçevesinde belediye başkan ve meclis üyelerinin 
görev, yetki ve sorumluluklar, 

• Yerel yönetim ve İnsan Haklar,  
• Yerel yönetim ve Demokrasi,  
• Çok kültürlü kent yaşam ve yerel yönetim,  
• Kadnlar,gençler,çocuklar  ve yerel yönetim, 
• Katlmc bütçe uygulamalar ve yerel yönetimlerde denetim 
• İnsan Kaynaklar yönetimi ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi  
• Yerel yönetimde stratejik planlama ve proje yönetimi 
• Yerel yönetimde performans yönetimi  
• Yerel yönetimde hemşehri ilişkileri  
• Yerel yönetimlerde sağlk ve çevre yönetimi 
• Yerel yönetim ve turizm 
• Yerel yönetimlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
• Büyükşehir belediyesi yönetimi  
• Yerel yönetimde etik ve yolsuzlukla mücadele 

 
 
 
 



231TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013

 

* Bu bildiri Makina Mühendisleri Odas adna düzenlenmiştir. 

B- Belediye Yöneticileri  Eğitim konular 
 
Yerel yönetimlerde siyasi erk tarafndan alnacak kararlar eğitimli yönetici personel 
tarafndan uygulanmasyla kaynaklarn verimli kullanmnda ve denetim hizmetlerinde başar 
sağlanacaktr.Bu amaçla idari ve teknik kadrolarda istihdam edilen yönetici 
personelin,mesleki yetkinliğinin  ve yönetim becerilerinin arttrlmas için aşağdaki 
konularda eğitilmelidir.   
 

  Kentsel Planlama ,Altyap  
 Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama  
 Proje Hazrlama, Yönetimi ve İzleme Değerlendirme   
 Liderlik,  çatşma çözümü   
 İnsan kaynaklar yönetimi   
 Su kaynaklar yönetimi, Çevre yönetimi  
 İmar ve kent  yenileme    
 Büyükşehir belediyesi yönetimi  
 Yerel yönetimde eğitim planlamas ve yönetimi  
 Bilgi teknolojisi ve yerel yönetim  
 Yerel yönetimde etik  
 Yerel yönetim ve demokrasi 
 Yerel yönetimlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
 İş sağlğ ve İş güvenliği 

 
C-Çalşanlarn Eğitimi 
 
Belediye çalşanlar denetim,kontrol,yapm gibi her türlü hizmetin yerine getirilmesinde her 
aşamada kentlilerle birlikte olmaktadr.Çalşanlarn, kurumunu temsilinde,belediyelerin 
sunduğu hizmetlerden  kentlilerin memnuniyetinin sağlanmasnda rolleri önemlidir.Belediye 
çalşanlarnn her aşamada halkla iletişimlerinde  davranşlaryla,bilgileriyle kentlilere güven 
vermelidir.Bu bağlamda çalşanlarn yaptklar işin niteliğine uygun teknik bilgilerin 
verileceği eğitimlerle birlikte, kentlilik bilinci,iletişim,sorumluluk bilinci gibi kişisel 
gelişimlerini sağlayacak eğitimler düzenlenmelidir. 
 
Teknik hizmetlerde görev yapan personele verilecek eğitimlerin sonunda mutlaka ölçme ve 
değerlendirme yaplmaldr.Ölçme değerlendirme sonunda başarl personel belgelendirilmeli, 
dşardan alnan hizmetlerde çalşanlar dahil olmak üzere belgesiz ve yetkisiz personel 
istihdam edilmemelidir.Daha açk ifadeyle kentsel teknik hizmetlerde görev yapanlarda 
ehliyet ve yetkinlik aranmaldr.Belediyeler bunu sağlayacak eğitim altyapsn kurmaldr. 
Yerel yönetim çalşmalarnda görev alacak personel meslek alanyla ilgili eğitimlerle birlikte 
aşağda belirtilen konularda eğitimleri eğitilmeleri sağlanmaldr. 
 

• İş sağlğ ve İş güvenliği 
• Kentlilik bilincinin geliştirilmesi 
• İletişim ve davranş geliştirme 
• Ekip çalşmas,kurumsal iletişim 
• Zaman yönetimi 
• Çatşma ve anlaşmazlklarn giderilmesi 
• Hemşehrilerle İlişkiler  
• İş ve Meslek Ahlak 
• Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve İnsan 
• Bireysel Sorumluluklarn Geliştirilmesi 
• Motivasyon yönetimi 
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4. YEREL YÖNETİMLERE  EĞİTİM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 
 
Ülkemizde  yerel yönetimlerin kurumsal eğitimlerini programlayan ve uygulayan Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bünyesinde bulunan Yerel Yönetimler Merkezi dşnda 
bir kuruluş bulunmamaktadr.  İçişleri Bakanlğ bünyesindeki Mahalli  İdareler Genel 
Müdürlüğü'nün çalşmalar da, bu gereksinmeyi karşlayacak düzeyde değildir. Bunun 
yannda birçok kurum ve kuruluşun özel olarak yerel yönetimler için düzenlediği eğitim 
programlar bulunmaktadr. Yerel yönetimlere kurumsal eğitim hizmetleri veren kurum ve 
kuruluşlarn eğitim programlarn aşağdaki şekilde gruplandrmak mümkündür:  
 

• İçişleri Bakanlğ'nn planladğ ve yürüttüğü zorunlu programlar,  
• Diğer bakanlklarn, kamu kurum veya kuruluşlarnn eğitim programlar:  
• Belediyelerin kendi bünyelerinde düzenlediği programlar,  
• Gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek odalarnn yürütmüş 

olduğu eğitim programlar,  
• Özel şirketlerin belediyelere yönelik  hizmet içi eğitim programlar yer almaktadr. 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi  
 

• Bölgesel Kalknma ve İşletme Bilimleri  
• Araştrma ve Uygulama Merkezi (BIMER)  
• Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü  

 
Ege Üniversitesi 
 

• Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 
 

Ege Belediyeler Birliği  
 
Merkezi Manisa olan, 1986 ylnda kurulan Ege Belediyeler Birliği’nin  amac birliğin üyesi 
olan belediyelerin hizmet kapasitesini arttrmak; üye belediyeler arasndaki işbirliği ve 
dayanşmay geliştirerek,belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasna katkda 
bulunmaktr. Birlik bu amaca yönelik olarak eğitim hizmetleri de düzenlemektedir. 2005 
ylnda yapmş olduğu eğitimler Ege Belediyeler Birliği ve Ky Ege Belediyeler Birliği’nin 
ortaklaşa çalşma ürünüdür. Seminer, Türk belediyeciliğinin gelişim sürecinde devaml 
düzenlenen eğitim programlarnn yan sra “4734 Sayl Kamu İhale Kanunu, Mahalli  
İdareler Harcama Belgesi Yönetmeliği, 5393 Sayl Belediye Kanunu ve Tahakkuk Esasl 
Muhasebe Uygulamalar” konularn da içermektedir. 
 
SONUÇ 
 
Modern eğitim anlayş bireyi yaşamnn tüm evrelerinde eğitim ortamnda tutmay hedefler. 
Eğitimin insan yaşamnda temel ihtiyaçlardan olmas, bireyi sürekli öğrenmeye açk 
tutmaktadr.  Kentlerin bünyesinde oluşan problemlerin aşlmasnda kentlilere, kent kültürü ve 
kentlilik bilincinin kazandrlmas ve kente aidiyet duygusu yerleştirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Kentlerde sosyal ve ekonomik entegrasyonun sağlanmasnda kentlileşme, kritik 
bir önem arz etmektedir. 
 
Bu bağlamda;  5216 sayl yasada yaplan değişiklikle İzmir İl Özel İdaresi kaldrlarak 
Büyükşehir Belediyesine dahil edilmiş 50 km lik büyükşehir snr genişletilerek il mülki 
snrlar büyükşehir kapsamna alnmştr.İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlanacak yeni ilçe 
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belediyeleriyle birlikte İl Genel meclisine bağl birimlerin büyükşehir bünyesine katlmasyla 
çalşan says ve hizmet alan iki kat artmş olacaktr.Yeni katlacak birimlerde çalşan 
personelin uyum sorunlarnn giderilmesi,belediye bütçesinin büyüklüğü göz önüne 
alndğnda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde  oluşturulacak eğitim biriminin 
üniversite, meslek odalar,kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak önümüzdeki dönemde 
başta Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik yaygn eğitimler olmak 
üzere belediye yönetici ve çalşanlarna yönelik idari,teknik eğitimleri hayata geçirilmelidir. 
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