Birliğimiz ”Üyelerine üst düzey hizmet sunan, Yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve ülkemizin AB ile
bütünleşme sürecine destek sağlayan hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenilirliği esas alan bir
çalışma yürütmektedir.” Bu çerçevede Birliğimizin 2006 yılı faaliyetleri öngörülen programların
yürütülmesi ve uygulanması suretiyle sonlandırılmıştır.
Hepimizin bildiği üzere, Türk Kamu Yönetimi, özellikle Yerel Yönetimler geçtiğimiz 3 yıl içinde
yeniden yapılandırılmış, bu çerçeve de ard arda çıkarılan Reform Yasaları ile görev ve sorumluluk
alanları genişletilerek yetkileri oldukça güçlendirilmiş bulunmaktadır. Bu ortama paralel olarak
Mahalli İdare Birlikleri de yeniden yapılandırılmıştır.İl özel İdaresi, Belediye, Büyükşehir Belediye,
Köy ve Mahalle muhtarlıklarından oluşan Türk Mahalli İdarelerinin, birbirini tamamlayacak biçimde,
Yerel hizmetlerin, Kaliteli ve ekonomik biçimde üretilmesi, bu hizmetlere halkın en kolay şekilde
ulaşmasını öngören reform programının, bütün ilkelerinin içselleşmesi, uygulamaya konulması,
yukarıda sözü edilen Yerel Birimlerin bütün hizmet alanlarını kapsayacak biçimde birbirleriyle güçlü
bir koordinasyon içinde olmaları son derece önemlidir. Sistemin iyi işlemesi, verimliliği, kaliteyi
arttıracak, dolayısıyla Yerel Kalkınmanın dinamiğini oluşturacaktır.
Gerek Belediye Birlikleri, gerekse Vilayetler hizmet birliğinin; bu hizmet zincirinin verimli biçim de
işlemesi , öncelikle çalışanların yani insan kaynaklarının eğitimi ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi,
en iyi örnek uygulamaları,bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, uygulamalar da karşılaşılan olası
sorunların giderilmesine yönelik ikincil mevzuat teklifleri hazırlanması çalışmaları, sektöre en
yüksek katkıyı sağlayacaktır.
Birliklerin bu misyonunu doğru ve etkin biçimde yerine getirebilmeleri için, öncelikle idari
kapasitelerini güçlendirmeleri, Yönetimlerinin desteklerini güçlü bir şekilde arkalarında taşımaları
anlamlı bulunmaktadır.
Birliğimiz bu kapsamda 2006 yılı içinde, bir yandan idari kapasitesinin geliştirilmesi alanında,İçişleri
Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Reform Programı Uygulama Ofisi,Orta Doğu Amme İdaresi, Sabancı
Üniversitesi,Politikalar Merkezi,Akdeniz Ünv. Akvam Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı AB Genel
Sekreterliği ile ortak çalışmalar yapmış, diğer yandan, Reform süreci ve AB bütünleşmesine
idarelerimizin uyumu kapsamında, Özellikle Belediye Yönetimlerinin, şeffaflık, hesap verebilirlik,
yaygın katılım (Yönetişim) konuları her platformda yoğun bir şekilde işlenmiş, Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunun ortaya koyduğu ilkeler, bu çerçeve de çok yıllı bütçe uygulamaları ve Belediye
Maliyesi, İhale Mevzuatı, Stratejik Plan anlayışı, verimlilik konuları öncelikli olmak üzere, reform
sürecinin ana ilkeleri, belediye idarelerimizle yıl boyu ortak çalışma konusu yapılmıştır.
Bu dönemde, İçişleri Bakanlığı ve Orta Doğu Amme İdaresi ile eşgüdüm halinde, bölgemizden, Eğitim
uzmanı ve mali danışman olarak 2 Elaman eğitilmiş, Belediyelerimize alanlarında hizmet vermek
üzere hazırlanmış bulunmaktadır. Dönemler halinde yapılan bu eğitici elaman yetiştirme kurslarına
daha fazla elaman katılması birliğimizce teşvik edilmektedir.
Yerel Yönetimler alanı dinamik bir ortam olup, kentlerin ve dolayısıyla halkın değişen ve derinleşen
ihtiyaçlarına göre faaliyet alanları değişecek ve gelişecektir. Bu ihtiyaçların önce den algılanması
buna göre pozisyon alınması, bu bir Yasal değişikliği gerektiriyorsa bu yöndeki taleplerin Merkezi
idareye taşınması, verilmiş bulunan yetkilerin kararlılıkla ve cesaretle uygulamaya konulması Yerel
Yönetim anlayışının gereğidir.
Yerel Yönetim reformunun ayaklarından biri olan, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun
tasarısının biran önce Yasalaşması, Belediye Sınırları içinde bulunan hazine arazileri ve Genel
Aydınlatma bedelleri konuları başta olmak üzere Merkezi Hükümetten çözüm beklentilerimiz
sürmekte ve konular hassasiyetle takip edilmektedir.

