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Odak Grup Görüşmeleri Değerlendirme Raporu

Yerel Yönetim Reformu Projesi III. Aşama (LAR III) Avrupa Birliği tarafından IPA Fonları çerçevesinde finanse edilmektedir. Projenin eş
faydalanıcıları T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Merkezi Finans ve İhale Birimi projenin sözleşme makamıdır.
Projenin uygulanması için teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Raporda ifade edilen bilgi ve görüşlerin sorumluluğu tamamen
yazarlara aittir.
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1. Giriş
Bu rapor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen,
eş yararlanıcılarının İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu Yönetim Reformu III. Aşama
Projesi (LAR III) kapsamında hazırlanmıştır. Projenin genel amacı, 2003-2013 yılları arasında
gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye’de
uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin
sağlanmasıdır.
Söz konusu projenin 2.Bileşeni olan “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim
Süreçleri için Kapasite Geliştirme” kapsamında yürütülen bu çalışmanın amacı, yeni büyükşehir
belediyelerinin kurulması başta olmak üzere yeni yerel yönetim sistemi bağlamında mahalle yönetiminin
(özellikle 6360 sayılı Kanun1 ile) değişen/dönüşen rolüne ilişkin mevcut durumunun analiz edilmesidir. Bu
analiz çalışması sonucunda mahalle yönetiminin, mevcut yerel yönetim sistemi dahilinde geliştirilmesi
/iyileştirilmesi için oluşturulacak yol haritasına katkı sunulması hedeflenmiştir.
Bu raporun ilk bölümünde, mevcut durum analizi çalışmasının nasıl yürütüldüğüne ilişkin yöntem ve
araçlara yer verilmiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde, yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen
bulgular paylaşılmaktadır. Söz konusu bulgular, hem mevcut durum değerlendirmesi hem de öneriler
şeklinde 2 alt bölümde sunulmaktadır. Raporun son bölümü ise sonuç ve değerlendirmelere ayrılmıştır.

2. Çalışma Yöntemi
Mahalle yönetimlerinin mevcut durumunun analizi çerçevesinde, ilk 2’si hazırlık olmak üzere 3 farklı
faaliyet yürütülmüştür. Bunlardan ilki, mahalle yönetiminin özellikle 6360 sayılı Kanun sonrasında
değişen/dönüşen rolüne ilişkin literatür taraması çalışmasıdır. İkinci olarak, proje kapsamında daha önce
yürütülen “belediye mevzuatının uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”
çalışmasının “mahalle yönetimlerini” ilgilendiren hususların incelenmesi yapılmıştır. Son olarak da, konuya
özgün bir çalışma niteliğinde mahalle yönetimleri ile ilgili paydaşlarla odak grup görüşmeleri
gerçekleştirilmiştir. Yürütülen tüm bu çalışmalarda elde edilen bulgular Raporumuzun ilerleyen
bölümlerinde ayrı ayrı ele alınmakta olup, aralarında bir çok ortak noktanın bulunduğu görülecektir.
Dolayısıyla, okuyucu açısından bu durum ilk bakışta tekrar izlenimi yaratabilir, ancak özellikle ilk 2
çalışmada ortaya konan hususların, odak grup görüşmelerinde de tespit edilmesi, mahalle yönetiminin
özellikle 6360 Sayılı Kanun sonrasında değişen/dönüşen rolüne ilişkin elde edilen bulguların doğruluğunun
teyit edilmesi açısından önemlidir.
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“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, No: 6360, Kabul Tarihi: 12/11/2012
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2.1. Ön Hazırlık Çalışmaları
2.1.1. Literatür Taraması
Mevcut durum analizi kapsamında yürütülen odak grup görüşmeleri öncesinde, mahalle yönetimi ve 6360
sayılı Kanun’un etkileri konusunda daha önceden yapılmış çalışmalar, akademik araştırmalar, saha
çalışmaları, makaleler vb. bilgi kaynakları taranmıştır. Söz konusu bu tarama çalışmasındaki temel amaç,
konuyla ilgili daha önceden elde edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi,
özetlenmesi, varsa literatürde (yeterince) araştırılmayan hususların tespit edilmesi ve böylece odak grup
görüşmeleri öncesinde bir bilgi zemini oluşturulmasıdır. Buradan elde edilen bilgilerden, görüşme
sorularının oluşturulması sırasında da faydalanılmıştır.

2.1.2. “Etki Değerlendirme Raporu” İncelemesi
Yerel Yönetim Reformu 3.Aşama Projesi-LAR III kapsamında, büyükşehirler ve genel olarak mahalli idare
sistemine ilişkin son 15 yılda mevzuat ve uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesini amaçlayan bir rapor
hazırlanmıştır. Mahallî idare yöneticileri ve hane halkı odaklı anketler, odak grup toplantıları, yüz yüze
görüşmeler, çalıştaylar gibi etkinlikler neticesinde hazırlanan bu raporun, özellikle mahalle yönetimlerini
ilgilendiren bölümleri incelenerek odak grup görüşmeleri öncesinde bir ön hazırlık yapılmıştır. Söz konusu
rapordan derlenen bulgulara ileriki bölümlerde yer verilmektedir.

2.2. Odak Grup Görüşmeleri
Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Bu analiz çalışmasının hedef kitlesi, mahalle yönetiminin mevcut durumu, değişen/dönüşen rolleri ve
özellikle 6360 sayılı Kanun’un mahalle yönetimi üzerindeki etkileri konusunda bilgi, deneyim ve tecrübe
sahibi olan merkezi ve yerel düzeydeki aktörlerden seçilmiştir. Burada dikkat edilen bir husus, sadece
mahalle yönetimi konusunda yasal yetki ve sorumlulukları olan aktörler değil, aynı zamanda mahalle
yönetiminden etkilenen ya da bu konu üzerinde çalışan/deneyimi olan aktörler de sürece dahil edilmiştir.
Bu çerçevede, çalışma kapsamında görüşme gerçekleştirilen hedef gruplar ve görüşme tarihleri aşağıdaki
verilmiştir:
1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
5.Grup
6.Grup
7.Grup
8.Grup

Merkezi Yönetim (Ankara) Temsilcileri
Merkezi Yönetim Taşra Temsilcileri (Kaymakamlar)
Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
Muhtarlar
Sivil Toplum Kuruluşları
Akademisyenler/Araştırmacılar
Kent Konseyleri

13/11/2020 ve 17/11/2020
17/11/2020
06/11/2020
20/11/2020
19/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
18/11/2020

Yukarıda belirtilen kapsamda hedef kitle belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir:
✓ Mahalle yönetimi konusunun farklı kuruluşlar tarafından nasıl algılandığını anlamak ve etkileşim
mekanizmalarını çok taraflı olarak değerlendirmek için aynı ilden büyükşehir belediyeleri ve ilçe
belediyeleri; görüşme yapılan ilçelerden ise muhtarlar seçilmiştir.
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✓ Görüşülen belediyelerin kapsayıcı bir coğrafi dağılıma sahip olması ve tarımsal faaliyet olan
alanları da içermesi gözetilmiştir.
✓ Görüşülen ilçeler, kentsel mahallelerin yanı sıra, tarımsal faaliyeti olan kırsal mahallelerin seçimine
elverecek şekilde düşünülmüştür.
✓ Sayısal ağırlığı oluşturan muhtarların isimleri, ilçe belediyelerinin tavsiyesi ile belirlenmiştir.
✓ Görüşmeler, çevrimiçi olarak 9 ayrı oturumda gerçekleştirilmiş ve toplamda 53 kişiyle
görüşülmüştür. (Katılımcı listesi için bkz. Ek-1)

Görüşme Sorularının Belirlenmesi
Hedef gruplarının belirlenmesinin ardından, yapılandırılmış görüşme tekniği çerçevesinde sorular
hazırlanmış ve görüşmeye davet edilen katılımcılara önceden bu sorular gönderilmiştir. Söz konusu
yapılandırılmış görüşme soruları, aşağıdaki 5 ana başlık altında oluşturulmuştur:
−
−
−
−
−

Muhtarlıkların Rolü/İşlevi Hakkında Genel Değerlendirme
6360 sayılı Kanunun Muhtarlıklar üzerindeki etkisi
Paydaşlarla İlişkiler-Bağlantılar
Mahalle Yönetişimi
İzleme ve Değerlendirme

Ortak ana başlıklar altındaki sorular, hedef gruplar bazında farklılaştırılmış olup Ek-2’de verilmektedir.

3. Bulgular
3.1. Literatür Taraması Bulguları
Yapılan literatür taraması sırasında, konu hakkında oldukça geniş bir bilgi kaynağına erişilmiş olup, bunlar
7. Bölüm ‘de kaynakça olarak verilmektedir. Bu raporda, erişilen bütün bilgi kaynaklarına yer verilmeyip,
tekrara kaçmadan olabildiğince ortaklaşan hususlardan örnekler, konu başlıklarına göre özet halinde
sunulmaktadır. Özellikle, kritik olarak görülen bir takım özgün saha araştırma bulgularına da ayrıca yer
verilmektedir.

3.1.1. 6360 ile Statü Değişikliği
6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi kurulan illerde köylerin tamamının köy tüzel kişiliği
sonlandırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Bu değişikliğe ilişkin olarak, Erdagöz (2012) çalışmasında
Anayasa’mızda köylerin yerel yönetim birimi olarak sayıldığından dolayı ayrı bir tüzel kişiliğinin olduğunu;
mahallelerin ise yerel yönetim birimi sayılmadığından ayrı bir tüzel kişiliğinin olmadığının altını çizmiştir.
Dolayısıyla, bütçe gibi birtakım olanaklara sahip ve sağlam bir statüsü bulunan “köy” tüzel kişiliğinin
kaldırılarak mahalle birimine dönüştürülmesi köyler açısından bir kayıp olarak nitelendirmiştir. Arıkboğa
(2018) de benzer şekilde, köyden mahalleye dönüşümle birlikte, tüzel kişiliğini ve yetkilerini kaybeden
muhtarlığın önceki fonksiyonlarının kalmadığını belirtmiştir.
Eski “köy” yeni “kırsal mahalleleri” doğrudan etkileyen bu durumun hukuki boyutunu ise Arıkboğa
(2018:30) şöyle ortaya koymaktadır: “her ne kadar kırsal mahalleye dönüşen köyler kırsal niteliklerini
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sürdürüyor olsa da, artık muhtarlık kurumu, 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar
Heyetleri Teşkiline Dair Kanun’a tabi bir kurum haline gelmiştir”.
Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki köylerin mahalleye dönüştürülmesinin literatürde sıklıkla ortaya
konan 2 önemli sonucu olmuştur. Bunlar mahalle yönetimlerinin mali durumları ve muhtarların görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin değişimlerdir.

3.1.2. Mali Yapı
Arıkboğa (2018)’in de belirttiği gibi köy muhtarlığı, 1924 tarihli Köy Kanununa Dayanan bir yerel yönetim
birimidir. Köy yönetiminin tüzel kişiliği, meclisi, taşınır-taşınmaz malları, personel çalıştırabilme imkânı,
mütevazi de olsa bazı gelirleri ve bütçesi vardır.
Demirkaya ve Koç (2017), 6360 Sayılı Kanun sonucunda, özellikle köy tüzel kişiliğini kaybeden “kırsal
mahalleler” açısından taşınır ve taşınmaz mallarının elinden alınması, içme ve kullanma suları için
ödenecek ücretler nedeniyle tarımsal etkinliğin güçleşmesi, genel olarak artan vergiler ve harçların kırsal
alanlarda yaşamı güçleştirebileceğini vurgulamaktadır.
Benzer şekilde, Acar ve Koç (2016) çalışmasında köyden mahalleye dönüşen yerlerde mahalle
muhtarlıklarının bütçe ile ilgili herhangi bir yetkisinin kalmadığını belirtmiştir. Özellikle, herhangi isim
altında muhtarlık adına para toplama, bağış̧ alma vb. gelir elde etme durumu olmadığı ve gelir elde
edemediği için de herhangi bir harcama yapmasının artık söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Acar ve Koç
(2016) yaptığı saha çalışmasında, görüştüğü muhtarların bütçeleri olmadığı için yakındıkları ve birçok
hususta aracılık görevi üstlendikleri ifade etmektedir.
Acar ve Koç (2016) aynı çalışmada ayrıca, görüşme yaptığı muhtarların tamamının muhtarlık işlerini
yürüttükleri büro ve malzemelerinin temini, ağırlama, temsil, iletişim ve ulaşım gibi giderler ile birlikte
elektrik-su gibi giderleri de kendi imkânları ile karşıladıklarını ortaya koymuştur. Özellikle köy iken
mahalleye dönüşmüş̧ olan yerlerdeki muhtarların büyük bir kısmının aldıkları maaşını tamamını bu tür
giderlere harcadıkları ifade edilmiştir.
6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen köylerde, köy mevzuatının uygulama alanı tamamıyla son
bulmamıştır. Örneğin, söz konusu yasa ile bu yerlerde emlak vergisi, imar harçları, çevre temizlik vergisi
gibi bazı kalemlerde 5 yıllık muafiyet getirilmiştir. Acar ve Koç (2016)’ın saha çalışmasına göre, genel olarak
muhtarlarda, bu sürenin dolmasından sonra vatandaşa ciddi bir mali yük getireceği görüşü hâkimdir2.

3.1.3. Muhtarların Rolü ve Sorumluluğu
6360 Sayılı Kanun ile özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki statü değişikliğinin diğer önemli bir
sonucu ise muhtarların rolü ve sorumluluklarına ilişkin olmuştur. Arıkboğa (2018) çalışmasında, köy
muhtarlığının 1924 tarihli Köy Kanununa Dayanan bir yerel yönetim birimi olması sebebiyle köy muhtarının
oldukça önemli yönetsel yetki ve görevlerinin olduğunun altını çizmektedir. Ancak, 6360 sayılı Kanun ile
eski köy yeni mahalle muhtarlarının yaptığı işlerde de önemli değişimler olmuştur. Acar ve Koç (2016:189)
2

16 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7254 Sayılı “Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “kırsal mahalle” kavramı mevzuata girmiş ve köyden mahalleye dönüşen
yerleşmeler için 6360 sayılı Kanunda öngörülen vergi harç ve vb. muafiyetlerin süresi uzatılmış, içme suyu gibi bazı
hizmetlerden yararlananlara sağlanan indirim tutarları kullanıcılar lehine yeniden düzenlenmiştir. Görüşmelerde
yeterince ele alınmayan bu konu faaliyetin ileriki aşamalarında yeniden değerlendirilecektir.
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tarafından Muğla ili Fethiye ilçesinde yapılan bir saha çalışmasında ortaya konan değişiklikler aşağıda
sunulmuştur:
6360 Öncesi ve Sonrası Genel Olarak Muhtarların Yaptığı İşler
Genel Olarak Yönetime Katılım ve Mali Açıdan Muhtarların Yaptığı İşler

6360
Öncesi

6360
Sonrası

Köy /Belde adına karar alabilme

Var

Yok

Bütçe yapma

Var

Yok

İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak

Var

Yok

Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek Var

Yok

Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış̧ ise gelecek ay başında Var
hesabatını ihtiyar meclisine vermek

Yok

Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve Var
isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermek
İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak
Var

Yok

Su Faturası, Sulama organizasyonu

Var

Yok

Posta tebligat işlemleri

Var

Var

Güvenlik kuvvetlerine yardım

Var

Var

Askerlik işlemleri

Var

Zayıf

Nüfus Müdürlüğü işlemleri

Var

Var

Seçmen Listesi vb. İşlemler

Var

Var

TEDAŞ̧ (elektrik aboneliği vs.)

Var

Zayıf

Yok

Diğer araştırmacılarla benzer şekilde, Arıkboğa (2018) de çalışmasında, kırsal mahalle muhtarlarının rolleri
ve sorumluluklarında yaşanan bu değişimin en temel nedenini, mahallenin bir yerel yönetim birimi
olmamasına ve bu sebeple mahalle muhtarlığının resmi görevlerinin daha ziyade yönetmek değil, kamu
kurumlarına yardımcı olmak olduğuna bağlamaktadır.
Konuya ilişkin mahalle sakinlerinin tutumuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Acar ve Koç (2016)
çalışmasında kentsel mahalle sakinlerinin eski durumundan kaynaklanan alışkanlıklarını devam ettirdikleri
ve ilk muhatap olarak muhtarı aldıkları vurgulanmıştır. Ancak bu durumun, özellikle hizmetin aksadığı
durumlarda muhtarları zora soktuğu, hem vatandaşla hem de hizmeti sunmakla görevli ilgili kurumla
problem yasadıkları belirtilmiştir. Dolaysıyla, söz konusu çalışmaya göre, muhtarlar en çok yıprandıkları
konuların başında vatandaş̧ ile hizmeti sunan kurum arasında kalmalarının olduğunu ifade etmişlerdir.
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3.1.4. Hizmetler
Demirkaya ve Koç (2017)’in çalışmasında da belirttiği üzere, köyden mahalleye dönüşüm ile birlikte eski
köy yeni mahalle sakinlerinin hizmetler anlamında muhatabı olarak iki yeni belediye (Büyükşehir ve İlçe
Belediyeleri) gelmiştir.
Acar ve Koç (2016:184), köy iken sahip olunan görev ve yetkilerin yeni durumda tamamen ortadan
kalkması ile birlikte mahalleye ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde sıkıntılar yaşandığını ortaya koymaktadır:
“Köy muhtarlığının yol, su, temizlik ve bakım gibi görevlerinin ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı
kurumlar arasında dağıtıldığı ancak geçen süre içerisinde bu kurumların alana yabancılıklarından dolayı
hizmetlerde aksamalar olduğu muhtarlar tarafından dile getirilmiştir”.
Benzer şekilde, Demirkaya ve Koç (2017) da çalışmasında, özellikle merkeze uzak köy sayısının fazla olması
durumunda, çoğunluğunu önceden köylerin kendi başlarına sağladıkları yerel hizmetlerin, tecrübesi
olmayan yeni belediyeler tarafından götürülecek olmasının zorluklarından bahsetmektedir. Keleş de
(2016) özellikle ilçe merkezlerine uzakta bulunan köyler açısından mesafe konusunun kamusal hizmetlere
ulaşmada güçlük yarattığını vurgulamaktadır.
Bu görüşten farklı olarak, Arıkboğa (2018) çalışmasında 2014 sonrasında yol, su ve kanalizasyon hizmetleri
başta olmak üzere, kırsal mahalleye giden hizmetlerde artış olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu olumlu
duruma karşılık, kırsal mahallelerdeki muhtarlıkların, tüzel kişiliklerini ve idari-mali nitelikli yetkilerini
kaybettiği için, hizmet yönünden belediyelere bağımlı hale geldiği ifade edilmiştir.
Demirkaya ve Koç (2017) konuya başka bir açıdan da yaklaşmış ve yeni ilçelerin yeniden yapılanması ile
bazı kırsal mahallelerin merkezi yönetim kurumlarına yakınlaştığını ifade etmektedir. Ayrıca, bu durumun
muhtarlığın etkisini azalttığı ve daha kolay yürütülür hale getirdiğini belirtmiştir.

3.1.5. Yönetime Katılım
6360 Sayılı Kanun’un köyden mahalleye dönüşen yerler üzerindeki etkilerinden birisi de muhtarların
mahalleye ilişkin alınan kararlara katılımı üzerinde olmuştur. Demirkaya ve Koç (2017) çalışmasında, 6360
sayılı Kanun ile muhtarların yönetime katılmaları ve karar alma süreçlerine etkilerinin azaldığını
belirtmiştir.
Acar ve Koç (2016:185) da benzer şekilde, yürüttüğü saha çalışmasında görüşme yaptığı muhtarların
yapılan değişiklikleri olumlu olarak görmediklerini ve mahalleye ilişkin kararlarda söz sahibi olmadıklarını
ortaya koymuştur. Aynı çalışmada görüşme yapılan muhtarlar, mahalleyi ilgilendiren konularda görüşlerini
sadece ilgili makamlara talep formu ile iletebildiklerini vurgulamışlardır.
Acar ve Koç (2016)’ın aynı çalışması ayrıca, belediyelerin bütçelerini yaparken yatırım planlaması başta
olmak üzere muhtarlardan genel olarak görüş̧ almadıklarını ortaya çıkarmıştır. Görüşülen muhtarların
önemli bir kısmı, köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı
idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre ile ayırma zorunluluğu getirildiğinden haberdar
olmadıklarını ifade etmiştir.
Yine aynı çalışmada muhtarların, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile çok az bir araya geldikleri ve bunun da
muhtarların yönetime katılım açısından, köyden mahalleye dönüşen yerlerde ne kadar pasif konuma
geldiklerini gösterdiği belirtilmektedir. Bu görüşten farklı olarak Demirkaya ve Koç (2017) çalışmasında,
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6360 sonrası muhtarların büyükşehir/ilçe belediye başkanları ve vali/kaymakam ile yapılan toplantılara
katılım oranının yükseldiğini belirtmektedir. Demirkaya ve Koç (2017) ayrıca, muhtarların sorun ve
taleplerin iletilmesinde yeni iletişim araçları yerine birebir görüşmeyi tercih ettiğini belirterek, geleneksel
anlayışın devam ettirildiğini söylemektedir.
Muhtarların yönetime katılım konusundaki diğer önemli bir hususu yine Demirkaya ve Koç (2017:146)
ortaya koymaktadır: “6360 sayılı Kanun ile birlikte gelen değişiklikler sonrasında muhtarların kent/mahalle
yönetiminde önemli paydaşlar olan kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansı, odalar ve
belediye meclislerinde yer alma oranları oldukça düşük kalmıştır. Muhtarların bu araçların işlevine ilişkin
beklentilerinin olmaması da oldukça dikkate değerdir”. Yetkiler anlamında büyük ölçüde zayıflayan
muhtarlar açısından böyle bir durumun ortaya çıkması olağan olarak yorumlanabilir.
Bu tartışmalara kırsal mahalle sakinleri açısından Erdagöz (2012) tarafından getirilen yaklaşımda, özellikle
büyükşehirlere mesafe olarak da uzak olan köyler açısından halkla yöneticiler arasındaki makasın arttığı
belirtilmiştir. Bu noktada (Keleş,2013:18), köylerde alınan kararlara halkın doğrudan katılımına imkân
veren köy tüzel kişiliğinin mahalleye dönüştürülmesinin, demokratik anlayış̧ açısından olumsuz bir anlam
taşıdığını belirtmiştir. Bu çerçevede, yapılan düzenlemenin katılım alanında, kolaylaştırıcı değil, güçleştirici
bir etmen olduğu iddia edilmektedir.

3.1.6. Belediyeler ile Yeni İlişki Biçimleri
6360 Sayılı Kanun’un diğer önemli bir etkisi ise mahalle yönetimleri ve belediyeler arasında yeni ilişki
biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Özellikle, sonradan mahalleye dönüşen uzak köylerin kırsal
özelliklerinden ötürü ihtiyaçları da diğer kentsel mahallelere göre farklılık göstermektedir. Arıkboğa (2018)
çalışmasında bu konuya değinerek, özellikle 2014 sonrasında, bu yörelerin belediyelerle entegrasyonu
artırmak ve götürülmesi gereken hizmetleri koordine etmek amacıyla, belediye teşkilat yapılarında
muhtarlıklarla ilgili bazı idari birimler (Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire
Başkanlığı/Müdürlüğü vb.) kurulmaya başlandığını belirtmektedir.
İl düzeyinde yaşanan değişimlere paralel bir şekilde, muhtarlıkların merkezi idare ile olan ilişki biçimleri de
değişime uğramaktadır. Yine Arıkboğa (2018) çalışmasında, muhtarların taleplerinin alındığı ve bu
taleplerin ilgili kurumlarca ne düzeyde karşılandığının merkezi düzeyde izlendiği Muhtar Bilgi Sistemi’nin
hayata geçmesinden bahsetmektedir. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem ile
muhtarların taleplerinin alınması, takip edilmesi ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
Burada ilginç olan konu, Arıkboğa (2018)’in de belirttiği gibi muhtarların, yerel kurumlara yönelik yerel
ihtiyaçlarını/taleplerini merkezi düzeyde kurulan bir sistem üzerinden iletmesidir. Bu şekilde, muhtarlar
merkezi düzeydeki kurumlarla doğrudan bir ilişki kurmaktadırlar.
Diğer taraftan çeşitli belediyeler ise muhtarlarla aralarında yatay ilişkiler kurup geliştirmeye çalışmaktadır.
Bu bağlamda bazı belediyeler, merkezi yazılım (İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi) dışında, kendi
yazılımlarını üretme yoluna gittiği görülmektedir.
Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı makamının muhtarlarla yaptığı toplantılar muhtar-belediye ilişkisini başka
bir boyuta taşımıştır. Muhtarların en yüksek düzeyde devlet otoriteleriyle kurduğu dikey ilişkilerin, yerel
düzeydeki kurumlar ve görevliler üzerindeki etkilerinin de ayrıca değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Yapılan literatür taramasında, henüz buna ilişkin kapsamlı bir araştırmaya/yayına rastlanılmamıştır.
Arıkboğa (2018) bu konuda, gerek 6360 sayılı Kanun gerekse Cumhurbaşkanlığı ile yapılanı toplantıların ,
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özellikle kırsal mahallelerde, belediye ile muhtarlıklar arasındaki ilişkileri arttırdığını belirtmektedir. Ayrıca,
kırsal mahalle muhtarlıklarının, idari ve mali nitelikli yetkileri olmadığı için, köydeki büyük ve küçük
nitelikteki her türlü ihtiyacı için belediyelere bağımlı hale geldiklerini söylemektedir.
Belediye-muhtarlık arasındaki yeni ilişki biçimleri ile ilgili olarak değerlendirilmesi gereken diğer bir husus
ise, muhtarların mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlara ulaştırırken kişisel ilişkilere dayalı
geleneksel yöntemler ile Muhtar Bilgi Sistemi gibi teknolojik araçların nasıl, ne ölçüde kullanıldıklarının
karşılaştırmalı bir analizinin yapılmasıdır. Acar ve Koç (2016) yürüttüğü saha çalışmasında, özellikle kırsal
mahalle muhtarlarının mahallenin taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırmada kişisel becerilerin ön plana
çıktığını ortaya koymaktadır.

3.2. Etki Değerlendirme Çalışmasının Bulguları
Yerel Yönetim Reformu 3.Aşama Projesi- LAR III kapsamında hazırlanan “Belediye mevzuatının
uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi” raporunda mahalle yönetimlerini
ilgilendiren bulgular aşağıda verilmektedir:
•

•

•

•
•

•
•
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Büyükşehir belediyelerindeki üst ve orta düzey yöneticilerle yapılan yerel yönetim reformları ve
özellikle 6360 sayılı Kanuna ilişkin değerlendirmelerin alındığı ankette temel yönetim ilkeleri
konularında en olumlu görüşler etkili hizmet sunumu konusunda ortaya çıkarken en olumsuz
etkilerin insan kaynakları alanında yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.6360 sayılı Kanunun temel
reform alanları ile ilgili büyükşehir belediye bürokrasisi genel olarak olumlu değerlendirmekle
birlikte, köylerin mahalleye dönüştürülmesi olumsuz olarak not etmektedir. Hizmetler alanında
yapılan değerlendirmelerde de yine kırsal alanla ilişkilendirilebilecek tarım ve hayvancılık konuları
olumsuz değerlendirmeler arasında sıklıkla dile getirilmektedir.
Vatandaş̧ tarafında 6360 sayılı Kanuna ilişkin değerlendirmelerin genel olarak olumlu olduğu
gözlenmektedir. Bu çerçevede Kanunun köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi, il özel
idarelerinin kapatılması, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin köy ve beldeleri içerecek
mülki idare sınırlarına genişlemesi ve tarım ve hayvancılığı destekleme sorumluluğunun
verilmesine yönelik temel reform alanları değerlendirilmiştir. Olumlu algıların kırsal mahallerde
biraz daha yükseldiği görülmektedir. Kırsal mahalleler genel olarak köylerin mahallelere
dönüştürülmesini ve bunun yanı sıra büyükşehir belediyesinin köy ve beldeleri de içine alarak ilin
tamamına genişlemesini kentsel mahallelerdeki bu konulardaki algılara göre daha olumlu
bulmaktadır.
Uzmanlarca yoğun bir şekilde eleştirilmesine rağmen, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir illerinde il
özel idarelerinin ve beldelerin kapatılmasının sahadaki uygulamacılar (belediye temsilcileri)
nezdinde ciddi ve yaygın bir itiraza konu edilmediği gözlemlenmektedir.
Köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasını olumlu bulmayan belediyecilerin sayısı çok yüksektir.
Yeni büyükşehir sistemiyle kırsal mahallelere götürülen su, yol ve ulaşım gibi belediyelerin
geleneksel olarak verdikleri kentsel niteliği ağır basan hizmetlerde önceki dönemlere kıyasla artış̧
gözlemlenmiştir.
Kentsel hizmet sunumuna odaklanan belediyeler, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile kırsal
altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda uyum güçlüğü yaşamaktadır.
6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen yerlerde planlama ve imar alanında kentsel
alanlarda yaşanan sorunlar tekrar edilmekle birlikte bazı özgün sorunlar da ortaya çıkarmaktadır.

•
•
•

•

Mahallelerin ve muhtarların belediyelerle ilişkilerinin iyileştirme ihtiyacı içinde olduğu
gözlemlenmektedir.
Kırsal mahalle sakinleri reformları olumlu karşılasa da, bu durum kırsal mahallelere yönelik istisna
ve muafiyetlerden etkilenmektedir.
Kırsal mahallelerin 6360 ile birlikte tanıştığı zabıta hizmetleri hem büyükşehir belediyeleri, hem
de büyükşehir ilçe belediyelerinin yetkisinde verilmektedir. Mahalle yönetimleri açısından
karmaşa yaratabilecek bu durumun ortadan kalkması için, zabıtanın iki birimden (yalnızca) birinde
örgütlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin çevre ilçelerde ve kırsal alanlarda teşkilatlanma ve etkinlik açısından
henüz yeterli düzeye ulaşamadığı, eskiden köy şimdi mahalle olan yerleşim birimlerinde ruhsat
denetimlerinin bir hayli zayıf kaldığı öne sürülmektedir.

3.3. Odak Grup Çalışmasının Bulguları
Bu bölümde, A.2.1.6 nolu faaliyet kapsamında gerçekleştirilen odak grup çalışmalarında yer alan
katılımcıların, mahalle yönetimlerinin değişen/dönüşen rollerine ilişkin (özellikle 6360 sayılı Kanun
sonrasında) mevcut durum değerlendirmelerine yer verilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler, belli ana
başlıklar altında kategorize edilerek aşağıda sunulmaktadır:

3.3.1. Muhtarlıkların Rolü/İşlevi/Konumu Hakkında Genel Değerlendirmeler
•

Vatandaşa en yakın yönetim birimi: mahalle yönetimleri

Analiz çalışması kapsamında görüşme yapılan tüm paydaşlar, mahalle yönetimlerinin
vatandaşın/mahallenin sorunlarının/ihtiyaçlarının/taleplerinin belirlenmesinde çok önemli bir role sahip
olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, vatandaşa en yakın yönetim birimi olmaları sebebiyle de, mahalle
yönetimlerinin ve bu çerçevede de vatandaş ile merkezi/yerel yönetim birimleri arasında bir köprü görevi
gördükleri ifade edilmiştir. Örneğin, Büyükşehir Belediye temsilcileri, muhtarlar için “elimiz ayağımız”
demekte, İlçe Belediye temsilcileri ise muhtarları “belediyelerin kılcal damarları” olarak tarif
etmektedirler. Benzer şekilde, merkezi yönetim temsilcileri de “yerelde olup bitenler” hakkında bilgi
edinirken muhtarlıklardan yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Bütün bunlara bakıldığında, muhtarlıkların
günümüz merkezi/yerel yönetim sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahip olduğu konusunda genel
anlamda bir fikir birliğinin olduğu görülmektedir.

•

Merkezi yönetim birimi mi? yoksa yerel yönetim birimi mi?

Görüşmeler sırasında bazı akademisyenler, mahalle yönetimlerinin, mevcut yönetim sistemimiz
içerisindeki konumuna dikkat çekmişlerdir. Örneğin, muhtarların merkezi yönetimlerle geçmişten gelen
çok kuvvetli bağları bulunmakta ve maaşları merkezi yönetim tarafından ödenmektedir. Ancak diğer
taraftan , fiili olarak yürüttükleri görevler itibariyle büyük ölçüde Belediyeler ile muhatap olmakta ve bu
anlamda da yerel yönetimin ilk basamağı olarak görülmektedirler. Dolayısıyla, muhtarlıkların merkezi
yönetim birimi mi?, yoksa yerel yönetim birimi mi? oldukları konusunda bir belirsizliğin olduğu
belirtilmiştir. 11.Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu raporunda3 da (ÖİKR, sayfa 98),

3

https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/YerelYonetimlerOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf
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bu görüşü destekler nitelikte, mevcut durumda mahalle yönetiminin idari statüsünün belirsizliğinden
kaynaklanan sorunlar olduğu belirtilmiştir.

•

Büyükşehirlerde muhtarlıkların yasalarla düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileriyle
orantılı değil: “görev çok, yetki yok!”

Mahalle yönetimlerinin başında yer alan muhtarların mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenleyen birbirinden farklı 40’a yakın kanun/yönetmelik bulunmaktadır. Ancak fiili
duruma bakıldığında, muhtarlara tanınan yetkilerin, atfedilen görev ve sorumluluklarının çok altında
olduğu görülmektedir. Akademisyenler ile yapılan görüşmede, bazı katılımcılar, mahalle muhtarlarının
herhangi bir otonomiye sahip olmadıklarını, bu yüzden de genellikle adeta “postane” gibi çalıştıklarını bu
yüzden de var olan yetkilerini de kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Diğer önemli bir husus ise, mahalle
muhtarları ile köy muhtarları karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. Köyler “yerel yönetim birimi”
olduklarından köy muhtarının oldukça önemli yönetsel yetki ve görevleri bulunmaktadır; örneğin köy
adına bağış toplama, bütçe yapma-harcama, taşınır-taşınmaz mallardan gelir elde etme, personel
çalıştırma ve bütün bunlarla köyün bir takım ihtiyaçlarını karşılama gibi. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında
köy muhtarlarının, mahalle muhtarlarından çok daha fazla karar yetkisine sahip olduğu görülmektedir.

•

Mahalle yönetimlerinin başındaki muhtarların mahalle adına karar alma yetkisi yok

Mahalle muhtarlarının 5393 Sayılı Kanunu’nda da belirtildiği üzere (Madde 9), en önemli görevleri
arasında “…mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam
kalitesini geliştirmek…” bulunmaktadır. Ancak yapılan görüşmelerde de ortaya çıkmıştır ki,
Büyükşehirlerde mahalle yönetimlerinin başındaki kişi olan muhtarın “mahalle adına herhangi bir karar
alma” ya da “mahallede yapılacak hizmetler konusunda” doğrudan görev ve karar yetkisinin fiili anlamda
bulunmadığı görülmektedir. Bunun önemli bir sonucu olarak, büyük ölçüde Belediyelere ya da merkezi
yönetim birimlerine bağımlı haldedirler ve bu sebeple de sürekli olarak “talep eden” taraf
konumundadırlar. Bu anlamda, mahalle yönetimlerinin mevcut durumda etkin bir yapıda olmadığı daha
çok diğer kurumlara talep ve şikayet bildiren pasif bir konumda oldukları görülmektedir. Görüşülen bazı
Kent Konseyi temsilcileri, bu durumun mahalle yönetimi ve vatandaş arasındaki ilişkiyi de zayıflattığını
belirtmektedirler.

•

Muhtarlıkların halihazırda en temel işlevi: vatandaşlar ile merkezi/yerel yönetimler
arasında “tek yönlü aracılık etme” hizmeti

Mahalle yönetimlerinin halihazırda yürüttükleri en temel fonksiyon, mahallenin ve mahalle sakinlerinin
sorunlarını/ihtiyaçlarını/taleplerini ilgili kamu kurumlarına iletmek olarak görülmektedir. Bunun yanında,
sosyal yardımlar, afet ve acil durum yönetimi, güvenlik güçlerine yardım ve bir takım evrakların
düzenlenmesi ve vatandaşlara ulaştırılması (tebligat) konularında da ilgili kamu kurumları ile işbirliği
yapmaktadırlar. Söz konusu “aracılık hizmeti” büyük ölçüde vatandaşlardan merkezi/yerel yönetimlere
doğru tek yönlü işleyen bir süreç olarak görülmektedir. Yönetim kurumlarının vatandaşı bilgilendirme/
danışma/geri bildirim verme gibi konularda muhtarlıkların işlevinin çok zayıf kaldığı görülmektedir.
Çoğunlukla sosyal yardımların koordinasyonu, afet ve acil durum yönetimi gibi durumlar söz konusu
olduğunda, muhtarların vatandaşlar ile yönetimler arasındaki çift yönlü işlevinin daha etkin olduğu
söylenebilir.

•
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Kırsal ve kentsel mahallelerde, vatandaşların muhtarlıklardan bekledikleri

rol ve işlevler farklılaşmaktadır
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kırsal (eski köy) ve kentsel mahallelerdeki muhtarlıklar
arasında mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluk anlamında herhangi bir fark bulunmamaktadırstatü olarak eş düzeydelerdir. Ancak, fiili duruma bakıldığında, muhtarlıkların vatandaşlar nezdindeki
rolü/işlevi konusunda önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Görüşülen paydaşların bir çoğu, özellikle
kırsal mahallelerde yaşayanlar açısından muhtarların geleneksel rollerinin, mahalle yönetimi açısından
önemlerinin sürmekte olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, gerek belediye temsilcileri gerekse muhtarlar,
kırsal mahallelerdeki vatandaşların kamu kurumlarını ilgilendiren herhangi bir durum/sorun karşısında ilk
başvurdukları yerin muhtarlık olduğunu vurgulamaktadırlar. Kentsel mahallelerde ise durumun biraz daha
farklılaştığı görülmektedir. Örneğin merkezi yönetim temsilcileri, kentsel mahallelerde vatandaşların
mahalle ile ilgili konularda Belediyelerden hesap sorduklarını belirtmişlerdir.

•

Mahalle kavramı yeniden ele alınmalıdır

Yapılan odak grup görüşmeleri sırasında gündeme gelen önemli hususlardan birisi de “mahalle” kavramı
üzerine olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. Maddesi’nde, mahalle: “Belediye sınırları içinde,
ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birim”
olarak tanımlanmaktadır. Ancak, önceki bölümde de ifade edildiği üzere gerek nüfus itibariyle gerekse
sınırlar itibariyle birbirinden çok farklı ölçeklerde mahalleler bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle,
katılımcılar, mahalle olması ile ilgili kriterlerin yetersiz olduğunu ve bu sebeple mahalle kavramının nüfus
gibi bazı kriterler çerçevesinde yeniden tanımlanmasının gerektiğini belirtmişlerdir.
11.Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu raporunda da (sayfa 150), mahalle “kurulma
usul ve ilkelerinin” ve “mahalle ölçeğinin” yerleşim koşulları, nüfusu, hane sayısı, tarihi ve başka
özelliklerini içerecek şekilde gerçekçi kriterlere dayandırılması gerektiği belirtilmektedir4.

•

Mahalle ölçeği genişledikçe, mahalle yönetiminin (muhtarların) etkinliği ve
vatandaşlarla olan bağları zayıflamaktadır

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 verilerine göre5 Türkiye’deki en kalabalık 10 mahallenin
nüfusu 75.000’in üzerinde olup, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Bağcılar Mahallesi 115.000’in
üzerindeki nüfusuyla en kalabalık mahalle konumundadır. Yine aynı verilere göre nüfusu 100 kişiyi
geçmeyen bir çok mahalle bulunmaktadır. Bu iki zıt uçtaki mahallelerde görev yapan muhtarlar açısından
görev, yetki, hak ve sorumluluk anlamında bir fark bulunmamaktadır. Ancak, temsil ettikleri mahallelerin
ve mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorunların, mevcut ihtiyaçların ve gelen taleplerin ölçekleri arasında
çok büyük bir fark bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde, nüfus ve kapsadığı alan itibariyle ölçeği daha
büyük mahallelerde, tek başına bir muhtarın mahalleye ve mahallenin sorunlarına hakim olmasının
zorlukları altı çizilmiştir. Yine birçok katılımcı, nüfusu görece daha az olan kırsal mahallelerde, vatandaşlar
ile muhtarlıklar arasındaki ilişkilerin ve bağların daha güçlü olduğunu vurgulamışlardır. Bu çerçevede,
mahallenin (nüfus ve kapsadığı alan itibariyle) ölçeği arttıkça muhtarlar ile vatandaş arasındaki
ilişkinin/bağlantının da zayıfladığı söylenebilir.
4

Bu konuya ilgili, Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut durumun değerlendirildiği ayrı bir çalışma devam etmektedir.
Söz konusu çalışmanın çıktıları, projenin ileriki aşamalarında hazırlanacak Politika Belgesi’nde ayrıca
değerlendirilecektir.
5
https://www.drdatastats.com/turkiye-2018-yili-en-kalabalik-mahalleleri-ve-koyleri/
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•

Mahalle yönetimlerini düzenleyen mevzuatın yapısı dağınık ve karmaşık olarak
görülmektedir

Yapılan görüşmelerde, mahalle yönetimlerinin görev ve yetkilerini tanımlayan/düzenleyen yasal çerçeve
birbirinden farklı düzeyde çok sayıda mevzuat6 altında yer aldığı vurgulanmıştır. Özellikle muhtarlar, bu
durumun, muhtarlıklardan beklenen işlevlerin yerine getirilmesinde zorlaştırıcı bir unsur olduğundan
hareketle, mahalle yönetimlerine ilişkin mevcut mevzuatın günümüzün şartlarına göre güncellenmesinin
ve bütüncül hale getirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

•

İhtiyar heyeti, mahalle yönetimi içerisinde genel olarak etkin değildir

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesi’nde de belirtildiği üzere, mahalle yönetimleri, bir muhtar ve
muhtarın başkanlığındaki ihtiyar heyetinden oluşmaktadır. Bu yapı içerisinde, ihtiyar heyetlerinin de
mahalle yönetiminde görev, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak fiili duruma bakıldığında,
mahalle yönetiminde gerek vatandaşlar gerekse hizmet sağlayıcıları tarafından mahalledeki tek
muhatabın muhtar olarak görüldüğü, katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu anlamda, köylerde
muhtara yardımcı görevlerde etkin olabilen ihtiyar heyetinin mahalle yönetiminde fiiliyatta hiçbir etkisinin
ve fonksiyonunun olmadığı görülmektedir.

3.3.2. 6360 sayılı Kanunun Muhtarlıklar üzerindeki etkisi
Bu bölümde, yapılan odak grup toplantıları neticesinde 6360 Sayılı Kanun’un (özellikle kırsal) mahalle
yönetimleri üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir7. Söz konusu
değerlendirmeler, ilk olarak aşağıdaki özet tabloda 6360 öncesi-6360 sonrası şeklinde karşılaştırmalı
olarak verilmekte, ardından ana başlıklar altında kategorize edilerek sunulmaktadır:
6360 Sayılı Kanun Öncesi “Köy”
Hukuki ve
İdari Yapı

Mali Yapı

6

6360 Sayılı Kanun Sonrası “Kırsal Mahalle”

• Köy (yerel yönetim birimi olarak
sayıldığından ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir)

• Kırsal mahalle (yerel yönetim birimi
sayılmadığından ayrı bir tüzel kişiliği
bulunmamaktadır)

• Temel olarak 442 sayılı Köy Kanunu’na
tabidir

• Temel olarak 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda
Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline
Dair Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na
tabidir
• Her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ve
buradan elde edilen gelirleri Belediyelere
devredilmiştir

• Tüzel kişiliği, meclisi, taşınır-taşınmaz
malları, personel çalıştırabilme imkânı,
mütevazi de olsa bazı gelirleri ve bütçesi
vardır
• Tüzel kişiliği olduğu için bütçe oluşturma,
harcama yapma, muhtarlık adına para

• Bütçe ile ilgili herhangi bir yetkileri
kalmamıştır; dolayısıyla “gelir elde etme” ve

Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluklarını içeren liste için bkz.
http://www.oguzeli.gov.tr/muhtarlarin-mevzuattan-kaynaklanan-gorev-yetki-hak-vesorumluluklari#:~:text=Muhtar%2C%20mahalle%20sakinlerinin%20g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC%20kat%C4%B1l
%C4%B1m%C4%B1yla,kanunlarla%20verilen%20di%C4%9Fer%20g%C3%B6revleri%20yapmakla
7
6360 Sayılı Kanun’da halihazırda mahalle olan ve “kentsel mahalle” diye tabir edilen yerleşmelere ilişkin bir husus
bulunmamaktadır. Ancak bu durum, söz konusu kanunun kentsel mahalleler üzerinde bir etki yapmadığı anlamına
gelmemektedir. Bu konuya ilişkin değerlendirmeler, 2.1.6 Faaliyetinin ileriki aşamalarında ayrıca irdelenecektir. Bu
bölümde konu edinilen etkiler, büyük ölçüde 6360 Sayılı Kanun’un kırsal mahalleler üzerindeki etkileridir.

12

Görev, yetki
ve
sorumluluk

Hizmet
Çeşitliliği
/Hizmetlere
Erişim

toplama, bağış̧ alma vb. gelir elde etme ve
elde edilen gelirlerden mahallenin bazı
ihtiyaçlarının giderilmesi mümkün
• Köy muhtarların önemli yönetsel yetki ve
görevleri bulunmakta, dolayısıyla köy adına
karar alma ve bu kararı uygulama/hayata
geçirme becerisi mevcuttur
• Köy muhtarı, mahalle muhtarlarının
yürüttüğü rutin işlerin yanında köy
yönetimine ilişkin konularda da hizmet
vermektedir

• Mahalle muhtarlarının mahalle adına karar
alma ve bu kararı uygulama/hayata geçirme
gibi yönetsel yetkileri bulunmamaktadır
• Mahalle muhtarlarının, “mahallenin yönetimi”
gibi bir iş tanımları bulunmamakta; en temel
fonksiyonları, hizmet sağlayıcılarla vatandaşlar
arasında aracılık hizmeti vermektir (talep
iletme, sosyal yardımların koordinasyonu, afet
ve acil durum yönetimi, güvenlik güçlerine
yardım ve bir takım evrakların düzenlenmesi
ve vatandaşlara ulaştırılması)

• Köy muhtarları hizmet sağlama/sorun
çözme konularında daha yetkin ve etkin bir
konumdadır

• Kırsal mahalle muhtarları hizmet
sağlama/sorun çözme konularında büyük
ölçüde yetkisiz ve pasif bir konumdalardır

• Köylerdeki hizmet çeşitliliği daha
sınırlıdır(büyük ölçüde temel kırsal altyapı
hizmetleri)

• Kırsal mahallelere sunulan hizmet çeşitliliği
daha geniştir(Örn. Ulaşım), ancak kentsel
hizmet sunumuna odaklanan belediyeler,
tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile kırsal
altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda
uyum güçlüğü yaşamaktalardır
• İl merkezinden uzak mahallelerin ihtiyaç ve
taleplerini iletme kabiliyetleri azalmakta,
Büyükşehir Belediyelerinin mevcut bütçeleri
ve kurumsal kapasiteleri ile buralara etkin
hizmet götürmekte zorlanmakta, dolayısıyla
dezavantajlı bir konuma gelmişlerdir; ayrıca
İlçe Belediyeleri ile hizmete dayalı iletişim
önemli ölçüde azalmıştır
• İlçe Belediyeleri, 6360 sonrası gelirlerinin bir
kısmının Büyükşehir Belediyelerine geçmesiyle
ekonomik anlamda güç kaybına uğramışlar,
dolayısıyla kırsal mahallelerin talep ve
ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz
kalmaktadırlar, muhtarlar büyükşehirlere ya
da merkezi yönetim kurumlarına başvurmak
zorunda kalmaktadır.
• Kamu kaynakları açısından hizmet maliyetleri
artmakta (yerelde merkezileşme)

• Köy yönetimlerinin, gerek İlçe Belediyeleri,
gerek İlçe Özel İdaresi Müdürlükleri
gerekse Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
aracılığıyla ihtiyaç ve taleplerini iletme
fırsatları/kabiliyetleri daha güçlüdür

• İlçe Belediyeleri, köylere hizmet götürme
konusunda daha güçlüdür

• Kamu kaynakları açısından hizmet
maliyetleri görece daha düşük (yerinden
hizmet sağlama imkanları daha fazla)
Karar Alma
Süreçlerine
Katılım

“bu gelirleri harcama” kabiliyetleri çok
zayıflamıştır

• Köy muhtarları, yol, su, kanalizasyon ve
benzeri hizmetlerin sunulmasına destek
olan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
içerisinde aktifler

• Köy muhtarları ile valiler/kaymakamlar
arasında hizmetlerin planlanması-

• Büyükşehirlerde, İl Özel İdarelerinin ve Köylere
Hizmet Götürme Birliklerinin kaldırılmasıyla
birlikte, kırsal mahalleler açısından kararlara
katılım kanalları azalmıştır; katılım süreçleri
büyük ölçüde Belediyelerin inisiyatifine
bırakılmıştır
• Kırsal mahallelerin merkezi yönetimin taşra
teşkilatlarıyla ilişkileri/iletişimleri büyük ölçüde
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uygulanması konusunda güçlü bir iletişimetkileşim mevcuttur (düzenli toplantılar,
valilerin/kaymakamların köy ziyaretleri)
• Köylerin İlçe Belediyeleri ile hizmete dayalı
iletişimi/etkileşimi daha güçlü, İl
Belediyeleri ile daha zayıftır

Vatandaş
Katılımı

•

•

• Köy muhtarlarının sorun ve taleplerin
iletilmesinde hizmet sağlayıcılarla birebir
görüşme fırsatları daha fazladır

•

• Köy muhtarları, Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri ve İl Genel Meclislerinde katılım
ve temsiliyetleri kuvvetlidir
• Köylerde alınan kararlara halkın doğrudan
katılımına imkân veren köy tüzel kişiliği
mevcuttur

•

• Köy sakinlerinin hizmetler konusunda
muhatabı büyük ölçüde muhtarlar,
dolayısıyla halkla-muhtarlar arasındaki
bağlar kuvvetlidir

•

• Köylerde vatandaşların “aidiyet” duygusu
daha güçlüdür
• Köylerde, imar işleri vatandaşlar açısından
daha esnek ve az maliyetlidir

•

•

•

sembolik hale gelmiştir, üstelik merkezi
düzeydeki Muhtarlık Bilgi Sistemi muhtarlarla
taşra teşkilatlarının iletişimini etkilemektedir.
Mahalle muhtarları ile Belediye temsilcileri
arasındaki iletişim büyük ölçüde tek yönlü bir
“talep” şeklinde, Belediyelerin hizmet
planlamasında muhtarlar ile iletişim-etkileşim
zayıf, Büyükşehir Belediye temsilcilerinin kırsal
mahalle ziyaretleri daha seyrek/nadir
gerçekleşmektedir
(Özellikle kırsal) Mahalle muhtarlarının, hizmet
sağlayıcılarla yüz yüze iletişim imkanları daha
az, ancak iletişimde yeni kurumsal yapılar ve
araçlar mevcuttur
Mahalle muhtarlarının, Belediye
meclislerindeki katılım ve temsiliyetleri zayıf,
büyük ölçüde Belediye inisiyatifine bağlıdır
Büyükşehirlere mesafe olarak uzak olan kırsal
mahalleler açısından halkla yöneticiler
arasındaki makas geniştir, dolayısıyla
doğrudan katılım imkanları azdır
Mahalle sakinlerinin hizmetler anlamında
muhatapları belediyeler, dolayısıyla özellikle
kırsal mahallelerde, halkla -muhtarlar
arasındaki bağlar, köy tüzel kişiliğinin ortadan
kalkmasıyla azalma eğilimi göstermektedir
Kırsal mahallelerde “aidiyet” duygusu
zayıflama eğilimi göstermektedir
İmar yönetmeliğinin il bütününde hem kentsel
hem kırsal mahallelerde aynı olması kırsal
alanda vatandaşlar açısından fazladan mali yük
getirmektedir

Kırsal mahalleler önemli ölçüde ekonomik güç kaybına uğramıştır

Bilindiği üzere, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde kalan köylerin tüzel
kişilikleri kaldırılarak “mahalle” ya da diğer bir ifade ile “kırsal mahalle” olmuşlardır. Bu durumun bir
uzantısı olarak, yine aynı Kanun ile, kırsal mahallelerin (eski köy) her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları
ve buradan elde edilen gelirleri Belediyelere devredilmiştir. Yapılan görüşmelerde hemen hemen tüm
paydaşlar bu durumun kırsal mahalleler açısından çok önemli bir ekonomik güç kaybı olduğunun altını
çizmektedirler. Kırsal mahallelerden farklı olarak, kentsel mahallelerde herhangi bir statü değişikliği
olmadığından ötürü böyle bir güç kaybından bahsedilmemektedir.

•

Kırsal mahalleler önemli ölçüde yönetimsel güç kaybına uğramıştır

Köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması ile birlikte kırsal mahalle yönetimlerinin bütçe ile ilgili herhangi bir
yetkileri kalmamış; bütçe ve harcama yapamaz hale gelmişlerdir. Örneğin “köy” statüsündeyken,
muhtarlık adına para toplama, bağış̧ alma vb. gelir elde etme ve elde edilen gelirlerden mahallenin bazı
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ihtiyaçlarının giderilmesi mümkün olabilmekteyken, kırsal mahalleler açısından bu durum ortadan
kalkmıştır. Görüşülen tüm katılımcılar, bu durumun altını çizmektedirler. Her ne kadar bu durum, mahalle
yönetimleri açısından ekonomik güç kaybı anlamına da gelse, nihai olarak yönetsel bir güç kaybını da
beraberinde getirdiği söylenebilir, keza “gelir elde etme” ve “bu gelirleri harcama” kabiliyetinin olmadığı
bir durumda, muhtarların mahallenin ve/veya mahalle sakinlerinin bazı ihtiyaçlarını karşılayabilme
becerisi de ortadan kalkmaktadır. Bunun sonucu olarak, kırsal mahalle muhtarları/yönetimleri mahalle
adına karar alma ve bu kararı uygulama/hayata geçirme gibi mahalle yönetiminin temel unsurları
konusunda da güç ve itibar kaybına uğramıştır.

•

Kırsal mahallelerin karar alma mekanizmalarına katılım imkanları azalmıştır

6360 Sayılı Kanun öncesinde, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer
hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak veya yaptırmak üzere, tüm köylerin iştiraki ile
kurulan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri bulunmaktaydı. Söz konusu bu birliklerin karar organları
içerisinde köy muhtarları da yer almaktaydı. Benzer şekilde, 6360 öncesinde köy muhtarları ve
valilerin/kaymakamların İl/İlçe Özel İdareleri eliyle köylere yapılacak hizmetler konusunda sık sık bir araya
geldikleri yapılan görüşmeler sırasında sıklıkla belirtilen bir husus olmuştur. Katılımcılar, söz konusu “bir
araya gelmelerin” ya düzenli olarak yapılan aylık/haftalık toplantılar şeklinde ya da
valilerin/kaymakamların köy ziyaretleri şeklinde olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla, köy muhtarlarının
doğrudan karar alma süreçlerinin içerisinde yer aldığı mekanizmaların olduğu, bunun dışında da
uygulayıcılarla/karar alıcılarla mahallenin sorunlarını/ihtiyaçlarını doğrudan istişare edebildikleri
imkanların olduğu görülmektedir.
Ancak 6360 sonrasında, Büyükşehirlerde İl Özel İdarelerinin kaldırılması, köylerin “kırsal mahalleye”
dönüşmesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kalkmasıyla birlikte, kırsal mahalleler açısından
kararlara katılım kanalları azalmıştır, keza mevcut durumda karar alma süreçlerine katılım büyük ölçüde
Belediyelerin inisiyatifine bırakılmış bir süreç olduğu görülmektedir. Örneğin, Nilüfer Belediyesi gibi
mahalle ölçeğinde iyi bir katılımcılık örneği gösteren belediye sayısı çok sınırlıdır. Yapılan görüşmeler
sırasında, muhtarların bir çoğu da Belediyelerin mahallelerde yürüttükleri hizmetlerin
planlamasında/bütçelendirilmesinde kendilerine danışılmadığını/bilgi verilmediğini belirtmektedir.
Dolayısıyla, kırsal mahalleler açısından 6360 sayılı Kanun’un karar alma mekanizmalarına katılım
anlamında bir kayıp yarattığı söylenebilir.

•

6360 ile birlikte kent merkezinden uzak mahalleler dezavantajlı hale gelmiştir

Yapılan görüşmeler sırasında, özellikle Kent Konseyi ve STK temsilcileri, 6360 sayılı Kanun ile İl Özel
İdarelerinin kalkması ve köylerin kırsal mahalleye dönüşmesinin, il merkezinden uzak kırsal yerleşimler
(mahalleler) üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmişlerdir. Örnek olarak, uzaktaki mahalle
yönetimlerinin ihtiyaç ve taleplerini bildirmek için (çoğunlukla) Büyükşehir Belediyesine gelmeleri ve/veya
işlerini takip etmeleri noktasında zorluklarla karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir. Benzer şekilde o
taleplerin karşılanması sırasında da güçlükler yaşanmaktadır. Halbuki 6360 sayılı Kanun öncesinde köy
yönetimleri, gerek İlçe Belediyeleri, gerek İlçe Özel İdaresi Müdürlükleri gerekse bağlı bulunan İlçedeki
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla ihtiyaç ve taleplerini iletme fırsatı bulabilmekteydiler. Bu
açıdan bakıldığında, özellikle İl merkezinden uzak mahallelerin dezavantajlı bir konuma geldiği
söylenebilir.

•

6360 ile birlikte kırsal mahallelere götürülen hizmet kalitesi arttı, etkinlik azaldı mı?
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6360 sayılı Kanun’un hazırlanma gerekçelerinden birisi “Büyükşehirlerde sunulan hizmetlerin daha kaliteli
ve daha hızlı bir şekilde tek merkezden yürütülmesi” olarak ortaya konmuştur. Söz konusu hizmet kalitesi
ve hızının arttırılması hedefi ise büyük oranda Büyükşehir sınırları içerisine dahil edilen köyleri/kırsal
yerleşimleri ilgilendirmektedir. Bu kapsamda söz konusu kanunun uygulanmasıyla birlikte, özellikle kırsal
mahallelere götürülen hizmet kalitesinin ne ölçüde etkilendiği konusuna bakıldığında, farklı görüşlerin
bulunduğu görülmektedir. Örneğin merkezi yönetimden ve Büyükşehir Belediyelerinden görüşmelere
katılan temsilcilerce, kırsal mahallelere 6360 sonrasında İl Özel İdarelerinin hiç götürmediği yeni
hizmetlerin etkin bir şekilde götürüldüğü ifade edilmiştir. İlçe Belediyeleri temsilcileri bu noktada örnek
olarak, su, kanalizasyon ve yol konusunda kırsal mahallelerde önemli bir hizmet açığının kapandığını ifade
etmişlerdir.
Ancak muhtarlarla yapılan görüşmelerde durum biraz daha farklı gözükmektedir. Muhtarlar, söz konusu
hizmetlerin Büyükşehir belediyelerinden ya gelmediğini ya da çok geç geldiğini dile getirmişlerdir.
Muhtarların altını çizdikleri bir başka nokta ise, kırsal mahallelerin pek çok talebinin dönemlik (veya
mevsimsel) olduğu, bu sebeple hızlı bir şekilde karşılanması gerektiğidir. Büyükşehir Belediye
temsilcilerine bu durum sorulduğunda, kırsal mahallelerden çok fazla talebin geldiği ve bunların da belli
bir sırayla karşılanmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.
İl merkezinden uzak kırsal mahalleler açısından hizmete erişim konusu daha kritik bir mesele haline geldiği
görülmektedir. Örneğin bazı İlçe Belediye temsilcileri de, 6360 sayılı kanun ile birlikte merkeze uzak
mahallelere hizmet sunumunun zorlaştığı ve eskiden beldelere bağlı olan bu yerleşmelerin halihazırda ya
çok geç ya da hiç hizmet alamadıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Büyükşehir Belediye temsilcileri de,
özellikle dağınık kırsal yerleşmeleri olan illerde Büyükşehir Belediyelerinin mevcut bütçeleri ve kurumsal
kapasiteleri ile kırsal mahallelere etkin hizmet götürmekte zorlandıklarını vurgulamışlardır. Bütün bu
görüşlere bakıldığında, 6360 ile birlikte kırsal mahallelere götürülen hizmetlerin çeşitliliğinin ve kalitesinin
arttığı ancak eskisine göre daha yavaş geldiği bu anlamda da yeterince etkin olamadığı gibi bir durumdan
bahsedilebilir.

•

6360 Sayılı Kanun, yerelde “merkezileşme” yaratmıştır

6360 sayılı Kanun’un genel gerekçeleri sıralanırken, belli bir coğrafî alanda birden çok yerel yönetimin
yetkili olmasının planlama ve koordinasyonu zorlaştırdığından hareketle, uygun büyüklükte hizmet
üretecek güçlü yerel yönetimlerin hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttıracağı belirtilmektedir. Merkezi
yönetimin taşra teşkilatları ile yapılan görüşmelerde katılımcılar, 6360 sayılı Kanun’un uygulanmaya
başlamasıyla birlikte, yerelde “merkezileşme” gibi bir sonucun ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Özelikle
kırsal mahallelerin köy tüzel kişiliklerini ve gelir elde etme-bütçe yapma/harcama kabiliyetlerini
kaybetmelerinin bir sonucu olarak, bütünüyle Belediyelere bağımlı hale geldiklerini vurgulamışlardır.
Özellikle, kent merkezine uzak ve/veya coğrafi koşulları itibariyle erişimi zor olan kırsal mahalle
yönetimleri 6360 sayılı kanun öncesinde bir takım sorunlarını İlçe düzeyinde Kaymakamlıklar/İlçe Özel
İdaresi Müdürlükleri aracılığı ile çözebiliyor iken, mevcut durumda kent merkezindeki Büyükşehir
Belediyelerine erişim gibi bir zorlukla karşı karşıya gelmektedirler. İlçe Belediyelerinin 6360 sonrası
ekonomik anlamda güç kaybetmesiyle, Büyükşehir Belediyeleri il bütününde büyük ölçüde “tek söz sahibi”
kurum haline gelmiştir. Ancak, Büyükşehir Belediyeleri de merkezden uzak/ coğrafi koşulları itibariyle
erişimi zor olan kırsal mahallelere hizmet götürme konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Bütün bu
değerlendirmelere bakıldığında, 6360 sayılı kanun her ne kadar yerelleşme, yerelde hizmet kalitesinin
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arttırılması hedefiyle çıkartılmış olsa da, “yerelde merkezileşme” gibi bir sonucun ortaya çıktığını ve bunun
da hizmetlerin etkinliğini olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Özellikle, il özel idarelerinin
kaldırılması ve büyükşehir belediyelerinin yetkilendirilmesi sonrası kırsal/tarımsal hizmetlerde köylerin
muhatabı uzaktaki büyükşehir belediyeleri olunca, köylere daha yakın ara kademe olan ilçe belediyeleri
de yeterli yetki ve kaynaklara sahip olmayınca, merkezi yönetimin ilçe müdürlüklerine çoğu kez
kaymakamlar aracılığı ile yönelme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu husus hizmet sunumunda mahalle-ilçeil mekânsal kademelenmesinin fonksiyonlara göre yeniden tanımlanması ve ilçelerin kırsal alanla
ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu çağrıştırmaktadır. Bu açıdan özellikle kırsal kalkınma/tarım
hizmetleri hususunda merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkilerinin de hem il düzeyinde hem ilçeler
düzeyinde yeniden düzenlenmesi ve hizmet çakışmalarının giderilmesi gerektiği de değerlendirme
konusudur.

•

Kırsal mahalle yönetimlerinin Belediyeler ile olan iletişimi/etkileşimi/ilişkisi artmış,
merkezi yönetim ile azalmıştır

Görüşmeler boyunca katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu, 6360 ile birlikte mahalle yönetimleri (özellikle
kırsal mahalleler) ile Belediyeler arasındaki iletişimin/etkileşimin arttığına dikkat çekmişlerdir. Yasanın
içeriğine ve getirdiklerine bakılınca elbette ki bu durum normal ve kaçınılmazdır. Bunun bir yansıması
olarak, Belediyelerin muhtarlar ile iletişimlerini daha etkin hale getirmek için kurdukları Muhtar İşleri
Müdürlükleri/Daire Başkanlıkları ve benzeri yeni kurumsal yapılara atıf yapılmıştır. Söz konusu bu yapılar,
muhtarlardan gelen talepleri diğer Belediye birimlerine ulaştırarak, Belediye içerisinde bir koordinasyon
görevi görmektedirler. Gelen taleplerin sayısına bakılınca Belediyeler ile muhtarlıklar arasındaki ilişkinin
geliştiği söylenebilir. Bazı akademisyenler, yaptıkları saha çalışmaları neticesinde, kırsal mahallelerden
6360 öncesine göre çok daha fazla talebin Büyükşehirlere geldiğini de ifade etmişlerdir.
Muhtarların, Belediyeler ile artan iletişimlerinin doğal bir sonucu olarak, merkezi yönetim ve taşra
teşkilatlarıyla ilişkileri/iletişimleri azalmıştır. Örneğin merkezi yönetim katılımcıları, daha önce muhtarların
kaymakamlıklara müracaat ettiklerini, ayda bir muhtarlar toplantısı yapıldığını ve yılda en az bir sefer
valilerin köyleri gezip, ihtiyaçları yerinde topladıklarını belirtmişlerdir. Ancak köyler mahalle olunca
valiliğin doğrudan hizmet götürme yükümlülüğünün kalmadığı ve bu anlamda mahalle yönetimleri
üzerindeki etkilerinin azaldığı, aralarındaki iletişimin zayıfladığı belirtilmiştir. Ancak her durumda,
Kaymakamların yukarıda da değinildiği gibi, kırsal mahalleler açısından konumu ve öneminin devam ettiği
de vurgulanan bir husus olmuştur.

•

6360 sonrası, mahalle yönetimleri siyasi çekişmelerden olumsuz etkilenmektedir

Bilindiği üzere, gerek köy gerekse mahalle muhtarları herhangi bir siyasi partiyle ilişkilenmeden bağımsız
olarak yerel seçimlerde aday olup, vatandaşların oylarıyla seçilerek göreve gelmektedirler. Ancak
görüşmeler sırasında, 6360 ile birlikte siyasetin mahalle yönetimleri üzerindeki etkilerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Örneğin muhtarlar, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin farklı siyasi partilerden olmaları
durumunda, bu belediyeler arasında yaşanan bazı siyasi çekişmelerin/problemlerin mahalle yönetimlerini
olumsuz yönde etkilediği durumlar yaşanabildiğini ifade etmişlerdir. Aynı katılımcılar, İl Özel İdaresi
döneminde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde diğer paydaşlar da mahalle
yönetimlerinin her ne kadar bağımsız olarak seçilmiş olsalar da, fiiliyatta belediyeler arasındaki siyasi
çekişmeleri/dengeleri de gözetmek durumunda kaldıklarından bahsetmişlerdir.
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Bu konuyla ilişkili olarak, merkezi yönetim temsilcileri, bazı kırsal mahallelerin çeşitli gerekçelerle ilgili
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmetlerden mahrum edildiği durumlar tespit edildiğini, bu konunun
çözümü noktasında ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB’ların) devreye girdiğini
belirtmişlerdir.

•

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların “aidiyet” duygusunda bir zayıflama eğilimi
gözlenmektedir

Tüzel kişiliği, bütçesi, mülkleri ve yetkileri olan köy yönetimlerinin kendi rızaları dışında tüzel kişiliğinin ve
bütçesinin kaldırılması, mülklerinin belediyelere devredilerek yetkisiz hale getirilmeleri bu
yerleşmelerdeki vatandaşların aidiyet duygularını olumsuz olarak etkilemiştir8. Örneğin, İlçe Belediyesi
temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, 6360 sayılı kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerde
yaşayanların yaşadıkları yere yabancılaştığı, özellikle taşınmazların belediyelere devredilmesinin bu
durumu çok etkilediği belirtilmiştir. Benzer şekilde, merkezi yönetim ve Kent Konseyleri temsilcileriyle
yapılan toplantılarda da kırsal mahallelerde “aidiyet duygusunun kalmadığı” vurgulanmıştır.
Görüşmelerde yer alan bir katılımcının verdiği örnek bu anlamda oldukça çarpıcıdır: “Eskiden bir yangın
olduğunda köylüler müdahale ederlerdi. Şimdi köylü “belediyenin görevlileri var, onlar müdahale etsin,
onların işi…!” diyerek müdahale etmiyor.”
Aidiyet konusu ile bağlantılı diğer bir konu da imece usulü dayanışmadır. Köylerde, köyün herhangi bir
sorununun/konunun çözümü için (örneğin köyün kanalizasyonunun yapılması, merasının temizlenmesi,
okul-cami inşaatına destek verilmesi, köye gelen misafirin ağırlanması vb. konuların) köy sakinlerinin el
birliği ile hareket ettiği ve imece usulü olarak adlandırılan bir dayanışma mekanizması bulunmaktadır.
Geleneksel olarak devam eden bu dayanışma mekanizmasının, 6360 sayılı kanun sonrasında kırsal
mahallelerde yer yer devam etse de, artık varlığını pek sürdürmediği belirtilmektedir.
Ancak yapılan bütün bu değerlendirmelere rağmen, kırsal mahallelerde vatandaş-muhtar ilişkisinde
geleneksel alışkanlıkların (örneğin vatandaşların herhangi bir sorun karşısında ilk başvurdukları adres
olarak muhtarlara başvurması) devam ettiği de ifade edilmektedir.

3.3.3. Mahalle Yönetimleri ve Paydaşlarla İlişkiler-Bağlantılar
•

Merkezi yönetim ile kırsal mahalle yönetimleri ile arasında hizmet sunumuna dayalı
ilişki biçimi büyük ölçüde azalmıştır

Mahalle yönetimleri (özellikle kırsal mahalleler) ile merkezi yönetim birimleri/kaymakamlıklar arasında
geleneksel olarak güçlü ve çok boyutlu bir ilişki bulunmaktadır. Ancak 6360 sayılı kanun ile birlikte genel
olarak bu ilişkinin zayıfladığı görülmektedir. Örneğin, 6360 sayılı kanun öncesinde kırsal mahalle
muhtarları ile Kaymakamların, gerek belirli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılar aracılığı ile gerekse
Kaymakamların köy ziyaretleri ile düzenli olarak iletişim halinde oldukları belirtilmiştir. Benzer şekilde,
muhtarların da köy ile ilgili konularda ilk başvurdukları merciinin Kaymakamlıklar/İlçe Özel İdare
Müdürlükleri olduğu ifade edilmektedir. Fakat, 6360 sonrasında Merkezi Yönetim birimlerinin doğrudan
hizmet götürme yükümlülüğü ortadan kalkınca, kırsal mahalle muhtarları hizmete ilişkin konularda
8

Bu konuya ilgili, Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut durumun değerlendirildiği ayrı bir çalışma devam etmektedir.
Söz konusu çalışmanın çıktıları, projenin ileriki aşamalarında hazırlanacak Politika Belgesi’nde ayrıca
değerlendirilecektir.
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Belediyelerle muhatap olmaya başlamışlardır. Dolayısıyla, kırsal mahallerle kaymakamlıklar/valilikler
arasındaki ilişkiler daha seyrek hale gelmiştir.
Ancak buna rağmen, hem kırsal mahalle muhtarları hem de merkezi yönetim temsilcileri, eski
alışkanlıklarla muhtarların Kaymakamlıklarla ilişkilerini/bağlarını koparmadıklarını, bazı durumlarda
mahalle ile ilgili konuları Kaymakamlıklar üzerinden ilgili Belediyelere/kurumlara ulaştırdıklarını
belirtmişlerdir. Genel olarak bakıldığında, mahalle yönetimleri ile merkezi yönetim birimleri arasında
hizmet sunumuna dayalı önceki ilişki biçimleri önemli ölçüde azalmıştır, ama tamamıyla bittiği
söylenemez. Keza, görüşme yapılan merkezi yönetim temsilcileri, Belediyelerin mevcut imkanları ile
yetersiz kaldığı durumlarda KIRDES ve/veya YİKOB’lar aracılığı ile kırsal mahalle yönetimlerine destek
verilmeye çalışıldığını belirtmişlerdir.

•

Muhtarlık Bilgi Sistemi muhtarlarla taşra teşkilatlarının iletişimini azaltmaktadır

Mahalle yönetimlerinin taleplerinin merkezi düzeyde izlenebilmesi amacıyla kurulan Muhtarlık Bilgi
Sistemi ile, muhtarlıklar ve merkezi yönetim arasında hızlı bir iletişim ağı oluşturulmuş ve böylece
muhtarların talep ve şikayetlerini çok hızlı bir şekilde merkez yönetime iletmeleri sağlanmıştır. Görüşmeler
sırasında, bu sistem aracılığı ile hangi ilden hangi konularda ne tür talepler gelmiş, bu taleplerin ne kadarı
karşılanmış gibi hususların izlenebildiği belirtilmiştir. Verilen bilgilere göre sisteme düşen talep ve
şikayetlerin büyük bir kısmı belediyeleri ilgilendiren konular olmaktadır. Bu anlamda, özellikle Belediyelere
erişimi güç olan uzak mahallelerin muhtarları açısından bu sistem bir anlamda seslerini duyurabildikleri bir
araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yine bu sistem üzerinden muhtarlara geri dönüş de yapılmaktadır.
Ancak yapılan görüşmeler sırasında Muhtarlık Bilgi Sistemi’ne gelen taleplerin (Valilikleri/kaymakamlıkları
atlayarak) doğrudan Ankara’ya (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na) gittiği, oradan da ilgili
Belediye ya da kuruma iletildiği belirtilmiştir. Bu durumun, ilk başta yerel düzeydeki kurumların merkezi
kurumlar tarafından harekete geçirilmesi şeklinde olumlu bir etki yarattığı düşünülse de, binlerce kırsal
yerleşimin özellikle acil sorunlarının merkezi yönetimin yönlendirmesiyle çözülmeye çalışılmasını gerçekçi
ve yönetim ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım olarak değerlendirebilmek güçtür. Kaldı ki, bu sistem
içerisinde merkezi yönetimin taşra teşkilatlarının herhangi bir dahli/rolü bulunmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla, bu durumun da muhtarlıklar ile merkezi yönetimin taşra teşkilatları olan
Valilikler/Kaymakamlıklar arasındaki iletişimi/bağlarını zayıflatıcı etki yaptığı söylenebilir.

•

Belediye-Muhtar ilişkisinde yeni araçlar: “Muhtarlık İşleri” Birimleri ve “Muhtarlık Bilgi
Sistemleri”

Literatür taraması bulgularında da belirtildiği üzere, 6360 sayılı kanun sonrası Büyükşehir Belediyeleri ile
mahalle yönetimleri arasında oluşan yeni ilişki biçimlerinden bir tanesi de Belediyelerde kurulan
“Muhtarlık İşleri” Daire Başkanlığı/Müdürlüğü gibi yeni kurumsal yapıların ortaya çıkması olmuştur.
Benzer yapılar İlçe Belediyelerinde de kurulmuştur. Söz konusu bu birimler, muhtarların Belediyelerdeki
iletişim noktaları olarak işlev görmekte ve muhtarlardan gelen talepleri Belediyenin ilgili birimlerine
ulaştırmaktadırlar. Ancak yapılan görüşmelerde Belediye temsilcileri genel olarak muhtarların söz konusu
bu aşağıdan yukarıya doğru olan kurumsal/hiyerarşik işleyişi (muhtar>muhtarlık işleri>ilgili birim>başkan
yardımcısı/başkan) benimsemediklerini, daha çok yukarıdan aşağıya doğru (muhtar>başkan/başkan
yardımcısı>ilgili birim) bir yöntem izleme eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir. Görüşülen bazı muhtarlar,
söz konusu bu durum ile ilgili olarak, belediyelerdeki muhtarlık birimlerinin genel olarak işlevsel
olmadığını, işlerin daha çok kişisel ilişkiler ile yapıldığını ve bu çerçevede de atanmış memurlar yerine
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seçilmiş Başkanlar ile işlerin daha etkin yürütüldüğünü belirtmişlerdir. STK temsilcileri de benzer şekilde,
bu müdürlüklerin icra yetkilerinin, dolayısıyla muhtarlardan gelen talepleri doğrudan çözme gibi bir
durumun olmadığını, sadece sekretarya/koordinasyon işlevi gördüklerinden hareketle muhtarların işlerini
kendi bildikleri yöntemlerle çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bütün bunlara bakıldığında, “muhtarlık
işleri” birimlerinin yeteri ölçüde etkin olduklarını söyleyebilmek güçtür.
Belediye-muhtar arasındaki diğer bir yeni ilişki biçimi ise belediyeler bünyesinde oluşturulan muhtarlık
bilgi sistemleridir. Bir çok belediyede, tıpkı İçişleri Bakanlığı Muhtarlık Bilgi Sistemi gibi, muhtarların
belediyeye çok hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri ve taleplerini anında iletebildikleri yazılım altyapıları
oluşturulmuştur. Ancak Büyükşehir Belediyeleri tarafından kurulan Muhtarlık Bilgi Sistemlerinin, İlçe
Belediyeleri ve/veya Merkezi düzeyde kurulan benzer sistemler ile herhangi bir
entegrasyonun/bağlantısının olmadığı görülmektedir. Mahalle yönetimleri açısından bakıldığında, bu
durumun bir karmaşa yarattığı söylenebilir. Örneğin Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren bir talebin hem
Büyükşehir Belediyesi, hem İlçe Belediyesi hem de Merkezi düzeydeki Bilgi Sistemleri yoluyla iletildiği
durumlar olabilmektedir.

•

Mahalle yönetimleri ile Belediyeler arasındaki işler büyük ölçüde kişisel ilişkilerle
yürütülmektedir

Çalışma kapsamında sorgulanan bir husus ise, muhtarların belediyeler ile işlerini halihazırda nasıl
yürüttükleri konusudur. Görüşmeler sırasında muhtarlar, Belediyeler ile olan işlerini büyük ölçüde kişisel
ilişkilerle hallettiklerini ifade etmişlerdir. Belediye temsilcileri de benzer bir yorum getirmektedirler.
Bunun bir göstergesi olarak da, muhtarların Belediyelerle olan iş ve işlemlerinde, “muhtarlık İşleri”
birimleri ve buradaki “atanmış” memurlar yerine, doğrudan “seçilmiş” Başkanlar ile temasa geçme
eğiliminde oldukları ifade edilmiştir. Dolayısıyla, belediye ile mahalle yönetimleri arasındaki ilişkiler
kurumsal değil, büyük ölçüde kişisel becerilerle yürütülmektedir. Bu durum, hem ilişkilerin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir takım zorluklara hem de mahalle yönetimleri ile belediyeler
arasında siyasi hassasiyetlerin gündeme gelmesine yol açabilmektedir.

•

İlçe Belediyeleri, mahalle yönetimlerine destek olmak için yeterince güçlü değil

6360 sayılı kanun ile birlikte, Büyükşehir Belediyeleri il bütününde hizmetlerin planlanması ve
uygulanmasında gerek yetki gerekse bütçe anlamında güç kazanırken, İlçe Belediyelerinin güç kaybettiği
söylenebilir. Keza İlçe Belediyelerinin 6360 sayılı kanun sonrasında gelirlerinin bir kısmı Büyükşehir
Belediyelerine geçmiştir. Bu durum İlçe Belediyelerinin ekonomik anlamda güç kaybına neden olmuş;
yeterli insan kaynağına sahip olmamaları nedeniyle söz konusu güç kaybı daha da artmış ve bunların
sonucunda da kırsal mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz hale gelmişlerdir.
Bunun bir sonucu olarak, muhtarlar mahalleyi ilgilendiren konularda büyük ölçüde doğrudan Büyükşehir
Belediyeleri ile iletişime geçmek durumunda kalmaktadırlar.
İlçe Belediyeleri, tıpkı Büyükşehir Belediyeleri gibi, kendi bünyelerinde “muhtarlık işleri” birimleri
kurmaktadırlar, ancak bu birimler de icracı birimler olmayıp daha çok sekretarya/koordinasyon görevi
görmektedir. Ayrıca, İlçe Belediyelerinde oluşturulan Muhtarlık İşleri birimlerinin Büyükşehir
Belediyelerindeki benzer birimler ile herhangi bir iletişimlerinin/işbirliğinin olmadığı görülmektedir.
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3.3.4. Mahalle Yönetişimi
•

Mahalle yönetimlerinin karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları mevcutta
yetersiz, katılım yok ya da çok sınırlıdır

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Mahalle ve Yönetimi” ile ilgili 9. Maddesi’nde, “Belediye, mahallenin ve
muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni
yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin
mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır” denmektedir. Burada görüldüğü
üzere, Belediyelerin karar alma süreçlerinde mahallelerin katılımını nasıl ve ne ölçüde sağlayacakları
konusu net olarak ortaya konmamış, “göz önünde bulundurur” denilerek Belediyelerin inisiyatifine
bırakılmıştır.
Aynı kanunun 24. maddesinde ise muhtarların Belediye Meclisi İhtisas komisyonlarına katılımı
düzenlenmiştir: ”Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü
ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.” Benzer şekilde burada da, muhtarların
belediye meclis ihtisas komisyonlarına katılabilecekleri belirtilmekte birlikte, nihai karar alma (oy hakkı)
noktasında tek yetkili Belediye Meclisi olarak belirlenmiştir.
Bütün bunlara bakıldığında, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki mahalle yönetimlerinin, mahalle
ile ilgili konularda karar alma yetkisinin olmamasının yanında, alınan kararlara da katkılarının/katılımlarının
çok sınırlı olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmelerde de bu durumu doğrular bulgulara ulaşılmıştır.
Örneğin, muhtarlar mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclislerinde, ihtisas komisyonlarında
yeteri ölçüde temsil edilmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Belediyeler tarafından mahallelerine yönelik
hizmetler/ayrılan bütçelerin miktarı konusunda kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını ifade
etmişlerdir. Görüşmeler sırasında İlçe Belediyelerini temsilen bir katılımcının şu ifadeleri konuyu özetler
niteliktedir: “Muhtarların karar alma süreçlerine katılmalarına gerek yok. Zaten belediyenin ilgili birimleri
mahalle için gerekli kararları, mahallenin ihtiyaçlarına göre belirliyor ve meclis onaylıyor. Bunlar da
muhtarlar ve mahalleliler ile paylaşılıyor. Bunun dışında bir katılıma gerek olmadığını düşünüyor pek çok
belediye…!”
Mahalle yönetimlerinin karar alma süreçlerine katılımı ile ilgili diğer önemli bir husus ise, halihazırdaki
katılımın muhtarların taleplerini ilgili Belediyelere ilettikleri tek yönlü olarak işleyen bir mekanizma
olmasıdır. Görüşmeler sırasında, Belediyelerin mahallelere gidip yerinde ihtiyaç tespiti yaptıkları, alınan
kararlara mahalle katılımının sağlandığı örneklerin çok sınırlı olduğu belirtilmiştir. Halbuki, önceki
bölümlerde de ifade edildiği üzere, İl Özel İdarelerinin/Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin faal olduğu
dönemlerde, kırsal mahallelerin katılımcı süreçlerin doğal bir parçası olarak karar alma süreçlerinde aktif
olarak yer alabildiği vurgulanmıştır. Bu noktada görüşme yapılan tüm paydaşlar, mahalle yönetiminin
kurumsallık kazanması gerektiğini ve yerel yönetimlerde edilgen (yalnızca talep eden) değil etkin (karar
verme sürecine dahil olan) bir yapıda olması gerektiğini dile getirmişlerdir.

•

Mahalle yönetimi içerisinde kurumsal düzeyde bir yönetişim yapısı mevcut değildir

Yapılan görüşmeler sırasında, muhtarların tamamen kişisel becerileri/ilişkileri/bağlantıları ile mahalle
adına işleri yürüttükleri görülmektedir. Örneğin, muhtarlara “Mahallenin/mahalle sakinlerinin
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ihtiyaçlarını, taleplerini ve sorunlarını nasıl belirliyorsunuz?” diye sorulduğunda, verilen cevaplar arasında
“mahalleli bize gelir” ya da “mahalleyi geziyorum” ön plana çıkmaktadır. Verilen diğer cevaplar arasında
mahalle toplantıları düzenlenmesi, anket yapılması gibi bir takım katılımcı araçlara rastlanılmamıştır.
Ayrıca, daha önce de belirtildiği üzere, mahalle yönetimi içerisinde yer alan ihtiyar heyetinin fiiliyatta
hiçbir rolünün ve etkisinin olmadığı görülmektedir. Bu durumda, tek kişinin rol aldığı bir mahalle yönetimi
içerisinde “yönetişim”den bahsetmek oldukça güçtür.

•

Vatandaş katılımında mahalle ölçeği belirleyici olmaktadır

Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, ülkemizde nüfusu 100.000’in üzerinde olan mahalleler olduğu
gibi, nüfusu çok daha az olan mahalleler de bulunmaktadır. Benzer şekilde, coğrafi koşulları sebebiyle çok
geniş sınırlara sahip olan mahallelerin yanında, çok küçük yüzölçümlerine sahip mahalleler de
bulunmaktadır. Bütün bu zıt koşullar içerisinde, mahalle yönetimlerinin vatandaş temsiliyeti ve katılımı
konusundaki kabiliyetleri farklılaşmaktadır. Örneğin, nüfus ve kapsadığı alan itibariyle ölçeği daha büyük
(kentsel) mahallelerde, tek başına bir muhtarın o mahalleyi temsil edebilmesi, mahalle sakinlerinin de o
muhtarı mahallenin temsilcisi olarak görebilmesi güçleşmektedir. Bu durum mahalleler büyüdükçe daha
da belirginleşmektedir. Bazı muhtarlar, vatandaşla ilişkilerini güçlendirmek için “sokak temsilcilikleri”
oluşturduklarını belirtmişlerdir. Böylece bir ara mekânsal kademe oluşturularak, sokak temsilcilerinin
vatandaş talep ve görüşlerini muhtarlara aktarması sağlanmaya çalışılmıştır. Sınırlı ölçüde uygulandığı
anlaşılan bir diğer mekanizma “mahalle meclisleri” veya “mahalle komiteleri”dir.
Kentsel mahallelerin tersine, kırsal mahallelerde vatandaşlar mahalleyi ilgilendiren sorunlarda büyük
ölçüde muhtarlara başvurmakta ve bu anlamda vatandaşlar ile muhtarların iletişimi/etkileşimi daha güçlü
olmaktadır. Görüşmeler sırasında bir muhtar: “Burası 5000 nüfuslu kırsal bir mahalle. Bunların 4000
tanesini de kişi kişi tanırım ben. Kırsal bölge olduğu için herkes birbirini tanır. İhtiyacı olanlar da gelir
talepte bulunur. Merkezdeki muhtarla köydeki muhtarlar çok farklıdır, merkezdekiler tek tek herkesi
tanıyamaz” demektedir. Dolayısıyla, kırsal mahallelerde vatandaş temsiliyetinin ve katılım imkanlarının
daha kolay hale geldiği, nüfus ve kapsadığı alan itibariyle ölçeği geniş mahallelerde ise vatandaş
temsiliyetinin ve katılım imkanlarının zorlaştığı söylenebilir.

•

Kent Konseyleri, katılımcı mahalle yönetiminde önemli bir fırsat

Kent Konseyleri; merkezi ve yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil
toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturan bir yapıdır ve bu yapı içerisinde muhtarlar da doğal üye olarak yer
almaktadırlar. Ancak kent konseyleri ile muhtarlar arasındaki ilişkiler çeşitlilik göstermektedir. Örneğin,
bazı katılımcılar kent konseylerinin, muhtarlarla kentsel alanlarda çok daha fazla iletişim halinde
olduklarını, mahallenin ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını, taleplerini ve sorunlarını düzenli aralıklarla
muhtarlarla yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda belirlediklerini dile getirmişlerdir. Kırsal alanlarda
ise muhtarlar ile “kent” konseylerinin ilişkilerinin daha çok kişisel bağlantılara bağlı olduğu dile
getirilmektedir.
Bunun yanında, bazı kent konseylerinde muhtarlar daha çok sembolik olarak yer almaktadırlar. Hatta bazı
katılımcılar kent konseylerinin bir yetkisi olmadığından ötürü, muhtarların genel olarak kent konseyleri ile
işbirliği yapmak için özel bir çaba harcamadıklarını dile getirmişlerdir. Ancak bunun tam tersi bir şekilde,
kent konseyleri ile muhtarların mahalle yönetiminde ortaklık kurdukları bir takım iyi örnek uygulamalar
mevcuttur. Örneğin, bazı kent konseylerinde mahalle muhtarlarının çok aktif olduğu, iyi yönetişim ilkeleri
çerçevesinde (mahalle düzeyinde) çalışmalar yapan mahalle komiteleri/mahalle meclisleri gibi bir takım
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oluşumlar bulunmaktadır. Katılımcılar, sayıları çok olmayan bu örneklerin iyi incelenerek, kent konseyleri
ile muhtarların işbirliği yöntemlerinin geliştirilebileceğinin altını çizmektedirler. Söz konusu işbirliklerinin,
hem kent konseylerinin işlevselliğinin artması ve belediye karar süreçlerinde daha etkili olabilmelerine,
hem de muhtarların mahalle yönetiminde rollerinin güçlendirilerek daha etkin hale getirilmelerine katkı
sunacağı ifade edilmiştir.

3.3.5. İzleme ve Değerlendirme
•

Mahalle yönetimlerinin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili etkin bir izleme ve
değerlendirme mekanizmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır

Yapılan görüşmelerde, mahalle yönetimlerinin yürüttükleri faaliyetlere ilişkin sonuç ve süreç odaklı
herhangi bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının olup olmadığı sorgulanmıştır. İzleme yapılabilmesi
için öncelikle neyin izleneceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ise öncelikle bir “plan” ve ona bağlı bir
bütçe olmasını gerektirir. Bu konuda zorlayıcı bir yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle, köylerde
planlama ve bütçeleme faaliyetleri geleneksel olarak yerel inisiyatiflerle (çoğu kez muhtar, bazen muhtar
köylü işbirliğiyle) gerçekleştirilmiştir.
Denetlemeyle ilgili olarak, merkezi yönetim temsilcileri, yasal olarak kaymakamlıkların muhtarlıkları
denetleme yetkisinin olduğunu, 6360 sayılı kanun öncesinde kırsal mahalleler köy statüsündeyken
özellikle bütçe ve harcamaları ile ilgili olarak kaymakamlıklar tarafından düzenli olarak bu yetkinin
kullanıldığı, hatta muhtarlara bütçe ve muhasebe eğitimleri düzenlediklerini belirtmişlerdir. Ancak 6360
sonrasında, kırsal mahalleler açısından bütçe oluşturma/harcama yapma imkanı ortadan kalkınca, bu
izleme/denetleme mekanizmasının da uygulanmadığı vurgulanmıştır.
Merkezi düzeyde yapılan izleme faaliyeti, İçişleri Bakanlığı Muhtarlık Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan ve
muhtarlar tarafından hangi konuda hangi ilden ne kadar talebin geldiğine, gelen taleplerin ne kadarının
karşılandığına yöneliktir. Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, Bakanlık düzeyinde yürütülen bu
izleme faaliyetinde taşra teşkilatlarının (Valiliklerin/Kaymakamlıkların) herhangi bir rolü
bulunmamaktadır.
Muhtarlar ile yapılan görüşmelerde, mahalle yönetimi ile ilgili en önemli değerlendirme/hesap verebilirlik
mekanizmasının vatandaşlar tarafından yerel seçimlerde yapıldığı belirtilmiştir.

•

Belediyelerin mahalle bazında yürüttükleri faaliyetlerle ilgili etkin bir izleme ve
değerlendirme mekanizmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır

Belediyeler de, merkezi yönetim gibi mahalle düzeyinde yürütülen çalışmaları Belediye bünyesinde
oluşturdukları Muhtarlık Bilgi Sistemi benzeri sistemler ve/veya Muhtarlık İşleri birimleri aracılığı ile takip
etmektedirler. Ancak bu takip mekanizmasının daha çok Belediyelerin mahallelerden gelen talepleri
topladıkları tek yönlü işleyen bir mekanizma olarak işlediği görülmektedir.. Belediyelerin mahalle
düzeyinde yürüttükleri çalışmaların izlenebildiği/takip edilebildiği herhangi bir mekanizmanın olmadığı
ortaya çıkmaktadır.
Akademisyenler ile yapılan görüşmelerde, mahalle düzeyinde herhangi bir izleme mekanizmasının
olmayışının en büyük nedeni olarak “mahalle düzeyinde bilgi ve verinin üretilmemesi” olduğu
belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak bazı Büyükşehir Belediyelerinde kurulan istatistik birimlerinin,
mahalle düzeyinde veri üretilmesi ve hizmet talebi ile hizmet arzının il/ilçe çapında mahallelere/ilçelere
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dağılımı konusunda planlamayı yönlendiren ve uygulamaların zaman içinde izlenmesine imkan veren güçlü
bir araç olabileceği vurgulanmıştır.

3.4. Mahalle Yönetimlerinin Mevcut Durumu: Görsel Deneme
Mahalle yönetimlerinin özellikle 6360 sayılı Kanun sonrasında değişen/dönüşen rolüne ilişkin yürütülen
mevcut durum değerlendirmeleri (literatür taraması, etki değerlendirme raporu ve ilgili paydaşlarla
yapılan odak grup görüşmeleri) neticesinde elde edilen bulgularda ön plana çıkan hususlar, aşağıdaki
şemada görselleştirilmiştir:

24

25

3.5. Mahalle Yönetimlerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
Bu bölümde, mahalle yönetimlerinin mevcut durumunun geliştirilmesine yönelik olarak ortaya konan
önerilere yer verilmektedir. Söz konusu önerilerin bütüncül bir şekilde görülebilmesi için, proje
kapsamında hazırlanan “Belediye mevzuatının uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi” raporunda mahalle yönetimlerini ilgilendiren bulgular (Etki Raporu), literatür
taramasında yazarların/araştırmacıların ortaya koydukları ve odak grup görüşmelerinde yer alan
katılımcıların önerileri (Odak grup) birlikte verilmektedir. Söz konusu öneriler, belli ana başlıklar altında
kategorize edilerek aşağıda sunulmaktadır:

3.5.1. “Mahalle” Yapısına İlişkin Önerler
•

Mahalle “kurulma usul ve ilkelerinin” ve “mahalle ölçeğinin” gerçekçi kriterlere dayandırılması
gerekmektedir. Bu çerçevede, Mahallelerin yerleşim koşulları, nüfusu, hane sayısı, tarihi ve başka
özelliklerini de gözetecek kuruluş̧ ilke ve kuralları ile en az ve en çok nüfus ve hane ölçeği illere
göre geliştirilmelidir. (11.Kalkınma Planı, ÖİKR)

•

Büyükşehirlerde, özellikle nüfusu kalabalık mahalle yönetimleri yeniden ele alınabilir; mahalle
kimliğinin sürdürülebilmesi, muhtarlıkların daha verimli çalışabilmesi için, gerekirse sınırları
küçültülerek “yönetilebilir” bir ölçeğe getirilebilir. (Odak grup)

•

Mahalle nüfuslarının üst sınırı bulunmamaktadır, katılımcılığı desteklemek için nüfusa ilişkin üst
sınırın belirlenmesi gerekir. (Odak grup)

3.5.2. Yönetim kademelenmesinde, mahalle yönetimlerinin konumun geliştirilmesi
•

Çılgın ve Yirmibeşoğlu (2019) mahalle biriminin mülki makamlar yerine bir “yerel yönetim birimi”
şeklinde belediyeyle ilişkilenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Benzere şekilde Erdagöz (2012)
de mahalle örgütünün kamu yönetimi sistemi içindeki yerinin belirsizliğine son verilmesini, yerel
yönetim olarak Anayasa’da yerini almasını ve belediyelerin bir yardımcı organı olarak
örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

•

Erdagöz (2012) özellikle kırsal mahallelerin hukuki olarak tanımlanmasını, bu mahallelere yerel
yönetim niteliği taşımayan bir tüzel kişilik verilmesini ve köy yerleşmelerinde gerekli olan bazı
yasal yetkilerin verilmesini önermektedir. (Örn. Mezarlıkların köye devri, köy yönetimindeki bazı
yetkilerin kırsal mahalle muhtarlığına da verilmesi vb.) Çılgın ve Yirmibeşoğlu (2019) da
muhtarlıklara kendi kendini yönetebilme ve etkin halk denetimi için tüzel kişiliğe ve özerk bütçeye
sahip hale getirilmesini savunmaktadır.

•

Erdagöz (2012) ayrıca, mahalle kurumunun etkinleştirilebilmesi için belediyeler veya merkezi idare
nezdinde yapılan birtakım işlemlerin mahalle yönetimi nezdinde yapılmasının yararlı olacağını
belirtmiştir. Benzer şekilde Arıkboğa (2018) de, özellikle kırsal mahalleler için Belediye ile yetkihizmet devri gibi mekanizmalara imkân sağlanmasını önermektedir. Arıkboğa (2018) böylece, bir
yandan kırsal mahalleler bazı özgün sorunlarını kendileri çözmeye devam edebilir, diğer taraftan
da kırsal alanların belediyeyle bütünleşmesi sağlanabilir görüşünü ortaya koymaktadır.
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•

Kırsal mahalle yönetimlerinin daha ekin olabilmesi adına, mahalle derneği gibi bir yapı kurup,
mahalle sakinlerinin söz sahibi olduğu bir tüzel kişiliğe kavuşturulması sağlanabilir. Böylece
mahalle aidiyetinin de geliştirilmesi sağlanabilir. (Odak grup)

•

Bir tüzel kişilik olmadan karar alma süreçlerine katılım zorlaşmaktadır, bu sebeple ilk etapta
mahalle yönetimlerine bir tüzel kişilik kazandırılabilir. Örneğin, eskiden köy olan kırsal mahalleler
yeniden köy tüzel kişiliğine kavuşturulabilir. Dolayısıyla, hem Belediyeler hem köy tüzel kişiliği hem
de (varsa) Köylere Hizmet Götürme Birliği eşgüdümü ile hizmetler yürütülebilir. (Odak grup)

•

Nüfusu yüksek olan kentsel mahallelerde tek bir kişi üzerinden mahalle yönetiminin
gerçekleşmesinin gerçekçi olmadığından hareketle, öncelikle mahalle yönetiminin kurumsallık
kazanması gerektiği, sonrasında ise yerel yönetimlerde edilgen (talep eden) değil etkin (karar
verme sürecine dahil olan) bir yapıya kavuşturulması gerekir. (Odak grup)

•

Mahalle yönetimlerine ilişkin tek düze bir yönetişim yapısı mı? yoksa mahallelerin yerel
özelliklerine ve dinamiklerine göre esnek ve yerinde karar vermeye izin veren çoğulculuğa destek
verecek bir yapı mı? Bunun tartışılması gereklidir. Bu noktada, bazı pilot uygulamalar yapılabilir.
(Odak grup)

•

Halihazırda muhtarlar, mahalleyi ilgilendiren konuları doğrudan Büyükşehir Belediyelerine
iletmektedirler, ancak bu durum hem zaman hem kaynakların ekonomik kullanımı açısından
verimlilik ve etkinlik kaybına yol açmaktadır. Büyükşehir Belediyelerine çok fazla talep gitmektedir,
ancak belediyelerin tüm bu taleplerin tamamını karşılayabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu
sebeple, muhtarların İlçe Belediyeleri ile ilişkilerini güçlendirmek gerekmektedir. (Odak grup)

•

Mahalle yönetimlerinin halihazırda İlçe Belediyelerini atlayarak, Büyükşehir Belediyeleri ile
doğrudan temas eden mekanizmalar yerine İlçe Belediyelerinin gerek mali gerekse idari anlamda
güçlendirilerek, muhtarlık-İlçe Belediyesi ilişkileri güçlendirilmelidir. Söz konusu bu öneri, “yerelde
merkezileşme” şeklinde ortaya konan sorun için de ayrıca değerlendirilmelidir. (Odak grup)

•

Mahalle muhtarlıklarının, halihazırda var olan yetkilerini de kullanmaları şu anki düzenlemeler
çerçevesinde oldukça güç olduğu görülmektedir, bu sebeple “belli ölçüde bir “otonomi”
kazandırılması değerlendirilebilir. (Odak grup)

•

Mahalle yönetimlerine ilişkin mevcut mevzuatın günün koşullarına uygun bir biçimde
güncellenmesi gerekir. (Odak grup)

•

Erdagöz (2012) de öncelikli olarak Belediye kanunundaki mahalle yönetimine ilişkin
düzenlemelerin, günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığından hareketle, baştan sona reforma tabi
tutulmasının ve sağlam işlevsel temeller üzerine oturtulmasını önermektedir.

•

Mahalle muhtarlıklarının, “yönetimdeki ilk basamak” işlevi güçlendirilmeli, vatandaşın sorunlarını
ilk dile getirdiği kurumlar olmalıdır. (Odak grup)

•

Eskiden köylere bütçe hazırlanmasına benzer bir sistemin mahallelere uyarlanarak, (Belediyeler
tarafından) mahalle bazında bütçe hazırlanması sağlanabilir. (Odak grup)

•

Mahalle yönetimlerine, eski köy statüsünde olduğu gibi gerektiğinde, mahallenin ihtiyaçlarını
karşılamak adına bağış toplama imkanı getirilebilir. (Odak grup)
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•

Mahalle yönetimlerinin, siyasi konulardan etkilenmeden verimli bir şekilde çalışabilmeleri adına,
yerel düzeydeki hizmet sağlayıcılarının (Belediyeler, Valilikler vb.) daha objektif çalışabilecekleri
ve/veya siyasetin çok fazla müdahil olamayacağı mekanizmalar geliştirilebilir. (Odak grup)

•

Mahalle muhtarlarının, belediye meclislerinde (özellikle İlçe Belediye Meclislerinde) rollerinin
güçlendirilerek, belediyelerin karar alma süreçlerine daha etkin katılmaları sağlanabilir. Örneğin,
kendi mahallesini ilgilendiren konularda, ihtisas komisyonlarında aktif olarak yer almaları,
belediye meclisindeki görüşmelerde muhtarın yer almasının zorunlu hale getirilmesi, gerektiğinde
oy hakkının olması gibi düzenlemeler düşünülebilir. (Odak grup)

•

Erdagöz (2012) de mahalle yönetiminin, belediye meclislerinde mahalle ile ilgili kararların alınması
ve uygulanması sürecinde oy hakkı olabilecek şekilde katılımının sağlanmasını önermektedir.
Ayrıca, mahalle yönetimine, kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisince alınmış̧
olan kararları yargıya taşıma hakkının da verilebileceği önerilmektedir.

•

Benzer şekilde, Acar ve Koç (2016) da muhtarlara belediye meclislerinde temsil yetkisi (sınırlı
sayıda doğal meclis üyeliği gibi) verilmesi; meclis üyeliklerinin dağılımında en büyük nüfusa sahip
mahalle muhtarı, en geniş̧ yüz ölçüme sahip mahalle muhtarı ve yüzdelik olarak en çok oyu alan
mahalle muhtarı gibi kriterlerin öngörülmesi; ilçe ve büyükşehir belediyelerine tüm mahalle
muhtarlarıyla belli zaman aralıklarında toplantı yapılması zorunluluğu getirilmesi gibi önerilerde
bulunmaktadır.

•

Bazı uygulamacılar, belediye meclislerinin mahalle muhtarlarının da üye olabileceği kent
konseyleri gibi bir yapıya dönüştürülmesi fikrini tartışmaya değer bulmuştur. (Etki raporu)

•

Belediyelerin Muhtarlık İşleri Birimlerinin mahallelere daha yakın olması, yerinde hizmet vermeleri
sağlanabilir. (Odak grup)

•

Vatandaşların Belediyelere yaptıkları talep-şikayet başvuruları, muhtarlar aracılığı ile yapılabilir,
böylece hem muhtarlıklar daha aktif hale getirilebilir hem de Belediyelere gelen ilgili-ilgisiz talep
ve şikayetlerin miktarı azaltılabilir. (Odak grup)

•

Belediyeler, mahallelere yönelik hizmet planlamalarını yaparken, farklılaşan nüfus profillerini,
coğrafi koşulları vb. diğer kriterleri gözetmeli, buna göre bütçe ihtiyacını belirlemelidir. (Odak
grup)

•

Kırsal ve kentsel mahalleler için farklı yönetim/yönetişim modelleri getirilebilir. (Odak grup)

•

Mahalle yönetimlerinin daha verimli bir şekilde çalışabilmesi için anlık/günlük gündemler yerine,
planlı-programlı bir çalışma düzenine geçmeleri faydalı olabilir. Bu noktada, mahalle
yönetimlerinin bir stratejik planı olmalıdır. (Odak grup)

3.5.3. Mahalle yönetimlerinin “yönetişim” yapısının güçlendirilmesi
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•

Mahalle düzeyinde “iyi yönetişimden” bahsedebilmek için, mahallelerin yapısı, mahalle
yönetimlerinin sorumlulukları ve mali yapısı yeniden tanımlanmalıdır. (Odak grup)

•

Mahalle düzeyinde “iyi yönetişimin” hayata geçirebilmesi, şeffaflık ve katılımcılığın yerel düzeyde
etkin hale getirilmesi için katılımcı bütçeleme uygulamaları yaygınlaştırılabilir. (Odak grup)

•

Muhtarların vatandaşlarla olan ilişiklerini geliştirebilmeleri ve mahalle temsiliyetini daha etkin ve
daha katılımcı bir biçimde sağlayabilmeleri için eğitimler yoluyla kapasiteleri geliştirilebilir. (Odak
grup)

•

Mahalle muhtarları, Kent Konseyleri içerisinde halihazırda yer almaktadırlar. Dolayısıyla, kent
konseylerinin “yerel yönetişim” kapsamında rollerinin güçlendirilerek daha etkin hale
getirilmeleri, dolaylı olarak mahalle muhtarlarının da daha etkin olmalarını sağlayabilir. (Odak
grup)

•

Kent konseylerinin işlevselliğinin artması ve belediye karar süreçlerinde daha etkili olabilmeleri
için, mahallelerle ve muhtarlarla düzenlilik ve devamlılık ihtiva eden ilişkiler ve işbirliği yöntemleri
geliştirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir. (Etki raporu)

•

Mevcut yapısıyla kent konseylerinin katılımcı ve etkili platformlar olma işlevini yerine getiremediği
görüşünden hareketle, seçimle işbaşına gelen ve yaşadıkları yöreyi iyi tanıyan (özellikle köyden
dönüşen) mahallelerdeki muhtarların rolünün kent konseyleri üzerinden daha etkili hale
getirilmesi sağlanabilir. (Etki raporu)

•

Gelişen teknolojiler ve yaygınlaşan e-devlet uygulamaları ile birlikte, mahalle yönetimlerinin
işlevinin yeniden tanımlanması ve yönetişim anlamında yeni araçların devreye sokulması
gerekmektedir. (Odak grup)

3.5.4. İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Geliştirilmesi
•

Mahalle yönetimlerinin/mahalle sakinlerinin Belediyeler tarafından kendilerine her yıl ne kadar
bütçe ayrıldığını bilmeleri sağlayacak bir mekanizma geliştirilmelidir. Böylece mahalle sakinleri de
buna göre kendi taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getirebilir ya da hizmetlere ilişkin geri bildirim
yapabilirler. (Odak grup)

•

Mahalle düzeyinde, izleme (dolayısıyla değerlendirmenin) yapılamamasının önündeki en büyük
engel mahalle düzeyinde bilgi ve veri üretilmemesidir. Dolayısıyla, farklı kurumlarda yer alan
mahalle düzeyindeki veri kaynaklarının entegrasyonu sağlanabilir. (Örn. İzmir Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde kurulan İstatistik birimi) (Odak grup)

•

Belediyelerin ve İçişleri Bakanlığı’nın ayrı ayrı kullandıkları Muhtarlık Bilgi Sistemleri’nin entegre
edilerek tek bir sistem haline getirilmesi sağlanabilir. (Odak grup)

4. Sonuç ve Değerlendirme
Muhtarlık, ülkemizde köklü bir geçmişe sahip özgün bir mahalle yönetim sistemidir. Bu çalışmada,
muhtarlığın 6360 sayılı Kanun sonrasında yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve yerel yönetim
sisteminde getirilen bazı yasal düzenlemelerle değişen/dönüşen rolüne ilişkin mevcut durumu analiz
edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu analiz sonuçları, geniş katılımlı bir dizi danışma toplantısında
tartışıldıktan sonra, bir taslak politika belgesi haline getirilecektir. Söz konusu politika belgesi, muhtarlığın
mevcut yerel yönetim sistemi dahilinde, uluslararası iyi uygulama örneklerinden de faydalanarak
geliştirilmesi için önerilerin yer aldığı bir yol haritasını da içerecektir. Dolayısıyla muhtarlığın geleceğinin
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şekillenmesine yardımcı olması açısından analiz sonucunda ortaya çıkan bazı temel hususlar aşağıda
verilmektedir:
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•

Gerek literatür taramasında, gerekse yapılan odak grup görüşmelerinde, muhtarlıkların yerel
yönetim sistemimiz içerisinde, özellikle vatandaşa yakınlığı, sahip olduğu (resmi-resmi olmayan)
rol ve sorumlulukları, “iyi yönetişim” çerçevesinde geliştirilme potansiyeli sebebiyle çok önemli
bir konuma sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu anlamda, muhtarlıklar “yerel yönetimin ilk
basamağı” olarak görülmektedirler.

•

Muhtarlıkların halihazırda en temel fonksiyonu, mahallenin ve mahalle sakinlerinin
sorunlarını/ihtiyaçlarını ilgili kamu kurumlarına iletmek olarak görülmektedir. Ayrıca, sosyal
yardımlar, afet ve acil durum yönetimi, güvenlik güçlerine yardım ve bir takım evrakların
düzenlenmesi ve vatandaşlara ulaştırılması (tebligat) konularında da ilgili kamu kurumları ile
işbirliği yapmaktadırlar. Muhtarlıkların söz konusu bu “iletme” ya da “aracılık etme” işlevi büyük
ölçüde vatandaşlardan merkezi/yerel yönetimlere doğru tek yönlü işleyen bir süreç olarak
görülmektedir. Yönetim kurumları tarafından vatandaşı bilgilendirme/ danışma/geri bildirim
verme gibi konularda muhtarlıkların işlevinin çok zayıf kaldığı görülmektedir.

•

Muhtarlıklar, her ne kadar “yerel yönetimin ilk basamağı” olarak görülmektelerse de, fiiliyatta bu
işlevi yeteri ölçüde yerine getiremedikleri görülmektedir. Bunda, muhtarlıkların idari statüsünün
belirsizliğinden kaynaklanan sorunlar, mahallenin ölçeği ile ilgili yaşanan zorluklar, yasal
sorumluluklarıyla yetkileri arasındaki orantısızlık, muhtarlık kurumunu düzenleyen mevzuatın
bütüncül-kapsayıcı olmayan dağınık ve karmaşık yapısı gibi hususların yanı sıra özellikle
Büyükşehirlerde, 6360 sayılı Kanun’un getirdiği değişiklikler etkili olmaktadır.

•

Büyükşehirlerdeki muhtarlıkların, özellikle köy statüsünü kaybeden kırsal mahallelerin 6360 sayılı
Kanun’dan büyük ölçüde olumsuz yönde etkilendikleri görülmektedir. Hem ekonomik hem de
yönetimsel anlamda güç kaybına uğramışlar, büyükşehir sınırları içerisinde diğer kentsel
muhtarlıklara göre dezavantajlı hale gelmişler ve karar alma mekanizmalarına katılma imkanları
önemli ölçüde azalmıştır.

•

Büyükşehirlerde, muhtarlıkların mahallede yapılacak hizmetler konusunda doğrudan görev ve
karar yetkisinin fiili anlamda bulunmadığı görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, büyük ölçüde
Belediyelere ya da merkezi yönetim birimlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu sebeple de sürekli
olarak “talep eden” taraf konumundadırlar. Bu anlamda, mahalle yönetimlerinin mevcut durumda
etkin bir yapıda olmadığı daha çok diğer kurumlara talep ve şikayet bildiren pasif bir konumda
oldukları görülmektedir.

•

6360 sayılı Kanun her ne kadar yerelleşme, yerelde hizmet kalitesinin arttırılması hedefiyle
çıkartılmış olsa da, “yerelde merkezileşme” gibi bir sonucun ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Örneğin kent merkezine uzak ve/veya coğrafi koşulları itibariyle erişimi zor olan kırsal mahalle
yönetimleri 6360 sayılı Kanun öncesinde bir takım sorunlarını İlçe düzeyinde Kaymakamlıklar/İlçe
Özel İdaresi Müdürlükleri aracılığı ile çözebiliyor iken, mevcut durumda kent merkezindeki
Büyükşehir Belediyelerine bağımlı hale gelmişlerdir.

•

“Yerelde merkezileşme” konusu ile bağlantılı diğer bir mesele ise İlçe Belediyelerinin 6360
sonrasında gelirlerinin bir kısmının Büyükşehir Belediyelerine geçmesidir. Bu durum İlçe

Belediyelerinin de ekonomik anlamda güç kaybına neden olduğu ve kırsal mahallelerin talep ve
ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz hale getirdiği görülmektedir.
•

6360 sayılı Kanun ile özellikle dağınık kırsal yerleşmeleri olan illerde Büyükşehir Belediyelerinin
mevcut bütçeleri ve kurumsal kapasiteleri ile kırsal mahallelere etkin hizmet götürmekte
zorlandığı görülmektedir.

•

6360 sayılı Kanun ile birlikte merkezi yönetimin ve taşra teşkilatının muhtarlıklar üzerindeki
etkilerinin azaldığı, aralarındaki iletişimin zayıfladığı görülmektedir. Keza 6360 sonrasında merkezi
yönetim birimlerinin kırsal mahallelere doğrudan hizmet götürme yükümlülüğü büyük ölçüde
azalınca, hizmet sunumuna dayalı ilişki biçimi de daha sınırlı hale gelmiştir.

•

Yapılan görüşmelerde, 6360 sonrasında tüzel kişiliğin ortadan kalkmasıyla (özellikle köy
taşınmazlarının Belediyelere devriyle) birlikte kırsal mahalleler açısından aidiyet duygusunun
zayıfladığı, yabancılaşma sorunlarının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

•

Mahalle yönetimlerinin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili herhangi bir izleme ve değerlendirme
mekanizmasının olmadığı görülmektedir.

•

Sonuç olarak, muhtarlığın (hem büyükşehirlerde hem de büyükşehir olmayan illerde) günümüz
koşullarında kendisinden beklenen/arzulanan işlevini yerine getiremediği, dolayısıyla hukuki,
idari, mali, kurumsal vb. tüm yönleriyle yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Söz
konusu yeniden yapılandırmada, muhtarlıkların vatandaş katılımındaki rolünün güçlendirilmesi
esas olmalıdır, keza uluslararası örnekler de göstermektedir ki, vatandaş katılımının mahalle
düzeyinde başlaması çok önemlidir. Ortaya konan tüm zorluklarına rağmen, muhtarlık kurumu,
özgün yapısıyla “yerel yönetimin ilk basamağı” rolünü etkin bir şekilde yerine getirebilecek
olanaklara sahiptir.
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Ek-1 Katılımcı Listesi
06.11.2020 Büyükşehir Belediyeleri
Ad

Soyad

Belediye

Görevi

Selahattin

TURAN

Erzurum Büyükşehir
Belediyesi

Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanı

Ahmet

ATALIK

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı

Ali

KILIÇ

İzmir Büyükşehir
Belediyesi

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı

Murat
Ayhan

ARDUÇ

Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi

Süleyman

AKIMCI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Muhtarlıklar Şube Müdür Vk.

Mustafa

SELÇUK

Konya Büyükşehir
Belediyesi

Muhtarlık İşleri ve Koordinasyon Şube Müdürü

Zeki

AKSOY

Kenan

HAZAR

Mersin Büyükşehir
Belediyesi

Ali Kemal

BEKTAŞ

Trabzon Büyükşehir
Belediyesi

Murat

MÜJDECİ

Miktat
Lamih

ÇELİK

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi

Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı
Sahil Denetim Şube Müdürü
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı
Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri
Dairesi Başkanlığı
1. Hukuk Müşaviri
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11.11.2020 Sivil Toplum Kuruluşları
Ad

Soyad

Kurum

Görevi

Fatih Fethi

AKSOY

ÇİĞDEMİM Derneği

Dernek Başkanı

Murat

ŞEKER

İstanbul Üniversitesi/Mahallem
İstanbul Projesi

Proje Koordinatörü

Süleyman

ULUSU

Türkiye Muhtarlar Konfedarasyonu

Yönetim Kurulu Üyesi

Elif

AVCI

YERELİZ

Dernek Başkanı

Selami

AYKUT

TÜMFED

Başkan

12.11.2020 Akademisyenler/Araştırmacılar
Adı-Soyadı

Kurumu

Bölümü/Birimi

1 Prof. Dr. Muhittin
Acar

Hacettepe Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü

2 Prof. Dr. Ayşegül
Mengi

Ankara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü

3 Bülent Tarhan

Emekli Başbakanlık Baş
Müfettişi

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Uzmanı

4 İnan İzci

Argüden Akademisi

İyi Yönetişim Mahalle Araştırması
Uzmanı

5 Dr. Ümit Özcan, Şehir
Plancısı
7 Ayşegül GUGUŞ
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İyi Yönetişim/Muhtarlıklar
TESEV

Sivil Toplum/Yerel dijital araçlar

13.11.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ad
Kemalettin

Soyad

Kurum

Görev

SAKİN

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Genel Müdür Yardımcısı

17.11.2020 İçişleri Bakanlığı
Ad

Soyad

Kurum

Görev

Ahmet

DALKIRAN

İçişleri Bakanlığı

Daire Başkanı

17.11.2020 Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı Temsilcileri
Ad

Soyad

Kurum

Görevi

Hulusi

DURSUN

İspir Kaymakamlığı

Yazı İşleri Müdürü

Veysel

BAŞER

Trabzon Valiliği İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü

Müdür

Selami

TURHAL

Trabzon Valiliği İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü

İdari Denetim Müdürü

Mehmet Nuri

BAŞARAN

Anamur Kaymakamlığı

Kaymakam

Arslan

MALKOÇ

Trabzon YİKOB

İdari ve Mali İşler Müdürü
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18.11.2020 Kent Konseyleri
Ad

Soyad

Kurum

Görev

Murat

KARAER

Şanlıurfa Kent Konseyi

Genel Sekreter

Emre

KARAGÖZ

Nilüfer Kent Konseyi

Genel Sekreter

Necati

BİNİCİ

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mürsel

SABANCI

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı

Ekrem

Gün

Seferihisar Kent Konseyi

Başkan

Nuray

AKÇASOY

Eskişehir Kent Konseyi

Başkan

Ahmet

KAPANOĞLU

Eskişehir Kent Konseyi

Genel Sekreter

Hülya

KALAYCIOĞLU

Trabzon Kent Konseyi

Yürütme Kurulu Üyesi

Ayşegül

AKYÜZ

Trabzon Kent Konseyi

Yürütme Kurulu Üyesi

Savaş Zafer

ŞAHİN

Ankara Kent Konseyi

Başkan Yardımcısı

Faik

BURAKGAZİ

Mersin Kent Konseyi

Başkan

19.11.2020 Muhtarlar
Ad

Soyad

İlçe

Görev

Kadir

GİRGİNER

Seferihisar

Ulamış Mahallesi Muhtarı

Mustafa

YARDIMCI

Ereğli

Belkaya Mahallesi Muhtarı

Salim

ÇOŞAR

Kartal

Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı/Kartal
Muhtarlar Dernek Başkanı

Yasemin

KOCA

Sivrihisar

Hızırbey Mahallesi

İhsan

KARAKEÇİLİ

Siverek

Deliktaş Mahallesi Muhtarı

Melahat

ŞANAL

Nilüfer

Çatalağıl Mahallesi Muhtarı
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20.11.2020 İlçe Belediyeleri
Ad

Soyad

Kurum

Görev

Musa

KESKİN

Seferihisar Belediyesi

Muhtarlık İşleri Müdürü

Nurettin

KARKIN

Ereğli Belediyesi

Muhtarlık İşleri Müdürü

Banu

KOCADAĞ

Kartal Belediyesi

Muhtarlık İşleri Müdürü

Hüseyin

İLHAN

Sivrihisar Belediyesi

Başkan Yardımcısı

Cumali

KARAVAR

Siverek Belediyesi

Muhtarlıklar Müdürlüğünden
Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı

Zafer

YILDIZ

Nilüfer Belediyesi

Başkan Yardımcısı
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Ek-2: Odak Grup Görüşmelerine Konu Olan Sorular

Faaliyet 2.1.6 Çerçevesinde Gerçekleştirilen Görüşmelerde Gündeme Gelen Sorular
Ana Başlıklar

Merkezi Yönetim

Muhtarlıkların
Rolü/İşlevi
Hakkında
Genel
Değerlendirme

Soru 1: Merkezi yönetim ve
taşra teşkilatları olan
valilikler ve kaymakamlıklar
olarak kendi çalışma
alanlarınızı
düşündüğünüzde,
muhtarlıkların rolü/işlevi
nedir? Muhtarlıklar ile
genel olarak nasıl bir
çalışma ilişkiniz vardır? En
çok hangi alanlarda birlikte
çalışıyorsunuz?

Büyükşehir ve İlçe
Belediyeleri
Soru 1: Belediyeler olarak
kendi çalışma alanlarınızı
düşündüğünüzde,
muhtarlıkların rolü/işlevi
nedir? Muhtarlıklar ile
genel olarak nasıl bir
çalışma ilişkiniz vardır?

(Kırsal-Kentsel)
Muhtarlıklar

STK’lar ve Kent
Konseyleri

Akademi

Soru 1: Mevzuata göre
muhtarlıklardan beklenen
çok sayıda görev
bulunmaktadır. Fiiliyatta en
çok hangi görevleri
yapıyorsunuz? (ya da en çok
sunduğunuz hizmetler/
yaptığınız çalışmalar)

Soru 1a (STK’lara): STK’lar
olarak kendi çalışma
alanlarınızı
düşündüğünüzde,
muhtarlıkların rolü/işlevi
sizce nedir? Muhtarlıklar ile
genel olarak nasıl bir
çalışma ilişkiniz vardır?
Kırsal muhtarlıklar
açısından durum nedir?

Soru 1: Muhtarlıkların
mevzuatta belirtilen görev
ve sorumluluklarını
düşündüğünüzde, fiiliyatta
sizce muhtarlıklar bunları
ne ölçüde yerine
getirebilmektedirler? Varsa
kısıtlar, engeller nelerdir?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
Zamanınızın % kaçını hangi
göreve ayırıyorsunuz?
- Merkezi yönetim (vali ve
Kaymakam dahil) için
yapılan görevler %...
- Belediyeler için yapılan
görevler %....
- Doğrudan vatandaş için
yapılan görevler %.....

Soru 1b (Kent
Konseylerine): Kent
Konseyleri olarak kendi
çalışma alanlarınızı
düşündüğünüzde,
muhtarlıkların rolü/işlevi
nedir? Muhtarlıklar ile
genel olarak nasıl bir
çalışma ilişkiniz vardır?
Kırsal muhtarlıklar ile olan
ilişkileriniz kentsel
muhtarlıklarla ilişkinize
oranla kaba bir tahminle
zamanınızın % kaçını
almaktadır ?
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6360 sayılı
Kanunun
Muhtarlıklar
üzerindeki
etkisi

Paydaşlarla
İlişkilerBağlantılar

Soru 2: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemelerin
muhtarlıklar üzerindeki
etkileri sizce neler
olmuştur? Olumlu etkiler?
Olumsuz etkiler?

Soru 2: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemelerin
muhtarlıklar üzerindeki
etkileri sizce neler
olmuştur? Olumlu etkiler?
Olumsuz etkiler?

Soru 2: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemelerin
muhtarlıklar üzerindeki
etkileri sizce neler
olmuştur? Olumlu etkiler?
Olumsuz etkiler?

Soru 2: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemelerin
muhtarlıklar üzerindeki
etkileri sizce neler
olmuştur? Olumlu etkiler?
Olumsuz etkiler?

Soru 2: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemelerin
muhtarlıklar üzerindeki
etkileri sizce neler
olmuştur? Olumlu etkiler?
Olumsuz etkiler?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

- Kentsel mahalleler
üzerinde nasıl bir etki
yaratmıştır?
- Köy tüzel kişiliği
kaldırılan “kırsal
mahallelerde” nasıl bir
etki yaratmıştır?
- Varsa, uygulamada
ortaya çıkan sorunlar
nelerdir?
- Kırsal mahalleler
açsından İl Özel İdaresi
dönemi – Büyükşehir
dönemi karşılaştırması

- Kentsel mahalleler
üzerinde nasıl bir etki
yaratmıştır?
- Köy tüzel kişiliği
kaldırılan “kırsal
mahallelerde” nasıl bir
etki yaratmıştır?
- Varsa, uygulamada
ortaya çıkan sorunlar
nelerdir?
- Kırsal mahalleler
açsından İl Özel İdaresi
dönemi – Büyükşehir
dönemi karşılaştırması

- Kentsel mahalleler
üzerinde nasıl bir etki
yaratmıştır?
- Köy tüzel kişiliği
kaldırılan “kırsal
mahallelerde” nasıl bir
etki yaratmıştır?
- Varsa, uygulamada
ortaya çıkan sorunlar
nelerdir?
- Kırsal mahalleler
açsından İl Özel İdaresi
dönemi – Büyükşehir
dönemi karşılaştırması

- Kentsel mahalleler
üzerinde nasıl bir etki
yaratmıştır?
- Köy tüzel kişiliği
kaldırılan “kırsal
mahallelerde” nasıl bir
etki yaratmıştır?
- Varsa, uygulamada
ortaya çıkan sorunlar
nelerdir?
- Kırsal mahalleler
açsından İl Özel İdaresi
dönemi – Büyükşehir
dönemi karşılaştırması

- Kentsel mahalleler
üzerinde nasıl bir etki
yaratmıştır?
- Köy tüzel kişiliği
kaldırılan “kırsal
mahallelerde” nasıl bir
etki yaratmıştır?
- Varsa, uygulamada
ortaya çıkan sorunlar
nelerdir?
- Kırsal mahalleler
açsından İl Özel İdaresi
dönemi – Büyükşehir
dönemi karşılaştırması

Soru 3: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemeler,
Valiliklerin/Kaymakamlıklar
ın kırsal-kentsel mahalle
yönetimleri ile olan
ilişkilerini sizce nasıl
etkilemiştir?

Soru 3: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemeler,
kırsal-kentsel mahalle
yönetimleri ile olan
ilişkilerinizi nasıl
etkilemiştir?

Soru 3: 6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemeler,
muhtarlıkların Belediyeler
ile olan ilişkisini nasıl
etkilemiştir?

Soru 3 (STK’lara): 6360
sayılı Kanun ile yapılan
düzenlemeler,
muhtarlıkların Belediyeler
ile olan ilişkisini nasıl
etkilemiştir?

Soru 3: Sizce 6360 sayılı
Kanun ile yapılan
düzenlemeler,
muhtarlıkların diğer
paydaşlarla ile olan
ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

Soru 3 (Kent Konseylerine):
6360 sayılı Kanun ile
yapılan düzenlemeler, Kent
Konseylerinin kırsal-kentsel

- Büyükşehir Belediyeleri
ile olan ilişkide neler
değişmiştir?
- İlçe Belediyeleri ile olan
ilişkide neler değişmiştir?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Köylerin yatırım
önceliklerinin

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Büyükşehir Belediyeleri
(Azalma /Artma)

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Büyükşehir Belediyeleri
ile olan ilişkide neler
değişmiştir?
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belirlenmesinde danışma
mekanizmaları nasıl
etkilendi? (Örn. Eskiden il
genel meclisi köy
muhtarları ile doğrudan
bir temas noktası idi.
Yeni durumda kırsal ile
belediye arasında bu
konuda gözlemlenebilen
bir yönetişim iyileşmesi
oldu mu?)
Soru 4: Muhtarlıklar ile
iletişimin geliştirilmesi ve
hizmetlerin daha etkili bir
şekilde sunulması için
oluşturulan Muhtarlık Bilgi
Sistemi’nin etkinliğini nasıl
değerlendirirsiniz? (Özellikle
kırsal mahalleler açısından
değerlendirildiğinde)

- İlçe Belediyeleri (Azalma
/Artma)
- Belediyelerin özellikle
kırsal mahallelere yönelik
(etkin) hizmet sunumu
açısından etkileri neler
olmuştur? (Örneğin
hizmet planlaması,
organizasyonu ve
kapasitesi, gecikme,
güçlükler, bütçe ayırma
vs. konularda)
o Olumlu etkiler
o Olumsuz etkiler

- İlçe Belediyeleri ile olan
ilişkide neler değişmiştir?
- Belediyelerin özellikle
kırsal mahallelere yönelik
hizmet sunumu açısından
etkileri neler olmuştur?
o Olumlu etkiler
o Olumsuz etkiler
- Vatandaşlar açısından bu
etkiler nasıl
değerlendirilmektedir?

Soru 4: Belediyeler ile
muhtarlıklar arasındaki
iletişimin geliştirilmesi için
oluşturulan Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü gibi kurumsal
yapıların etkinliğini nasıl
değerlendirirsiniz? (Özellikle
kırsal mahalleler açısından
değerlendirildiğinde)

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Belediyelerdeki bu
birimlerin daha etkin
olması nasıl sağlanabilir?
Soru 5: Muhtarlıklar,
belediyelerin hizmet
sunumunu nasıl/hangi
alanlarda destekleyebilir?
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Soru 4: Belediyeler ile nasıl
çalışıyorsunuz?

- Belediyeler ile halihazırda
işlerinizi nasıl
hallediyorsunuz? (Birebir
başkanla görüşerek,
muhtarlık birimi ile
görüşerek, dilekçe
yazarak vb.?)
- Muhtarlıklar arasındaki
iletişimin geliştirilmesi ve
hizmetlerin daha etkin
bir şekilde sunulması için
Belediyelerde oluşturulan
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü, Muhtarlar
Masası gibi birimlerden
haberdar mısınız? Bu
birimlerin etkinliğini nasıl
değerlendirirsiniz?
(Özellikle kırsal
mahalleler açısından

mahalle yönetimleri ile olan
ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

Soru 4: Muhtarlıklar ile
yürüttüğünüz çalışmalar var
mı? Varsa neler?

- Valilik/Kaymakamlıklar
ile olan ilişkiler
- STKlar ve Kent Konseyleri

Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Kapasite geliştirme
- Mali destek
- İletişim ve işbirliği
- Muhtarlıkların
Belediyeleri
destekleyici/tamamlayıcı
rollerinin güçlendirilmesi
noktasında Belediyeler
neler yapabilir?

değerlendirildiğinde İl
Özel İdaresi dönemindeki
danışma mekanizmaları
ile karşılaştırdığınızda
neler söyleyebilirsiniz?)
- Bu birimlerin daha etkin
olması nasıl sağlanabilir?
Muhtarlıkları nasıl daha
iyi destekleyebilirler?
Soru 5: Kent konseyi
toplantılarına kayılıyor
musunuz? KK ile hangi
konularda işbirliği
yapıyorsunuz? Yararlı
oluyor mu?
Soru 6: Muhtarlıklar olarak
belediyelerin hizmet
sunumunu nasıl/hangi
alanlarda
destekleyebilirsiniz?

Mahalle
Yönetişimi

Soru 5: Mahalle
yönetiminin mevcut
durumunu (şeffaflık, hesap
verebilirlik, katılımcılık,
yerindenlik, etkinlik gibi) iyi
yönetişim ilkeleri
çerçevesinde mevcut

Soru 6: Mahalle
yönetiminin mevcut
durumunu (şeffaflık, hesap
verebilirlik, katılımcılık,
yerindenlik, etkinlik gibi) iyi
yönetişim ilkeleri
çerçevesinde mevcut

- Muhtarlıklar nasıl
tamamlayıcı rol
oynayabilir ve en çok
hangi alanlarda
belediyelerin hizmet ve
politikalarını
destekleyebilirler?
Soru 7: Mahallenin/mahalle
sakinlerinin ihtiyaçlarını,
taleplerini ve sorunlarını
nasıl belirliyorsunuz?

Soru 5: Mahallenin/mahalle
sakinlerinin ihtiyaçlarını,
taleplerini ve sorunlarını
nasıl belirliyorsunuz?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Soru 4: Mahalle
yönetiminin mevcut
durumunu (şeffaflık, hesap
verebilirlik, katılımcılık,
yerindenlik, etkinlik gibi) iyi
yönetişim ilkeleri
çerçevesinde mevcut
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durumunu nasıl
değerlendirirsiniz? Varsa
sorunlar ve ihtiyaçlar
nelerdir?

durumunu nasıl
değerlendirirsiniz? Varsa
sorunlar ve ihtiyaçlar
nelerdir?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

- Sizce mahalle temsiliyeti
yeterince sağlanabiliyor
mu?
- Mahallenin ihtiyaçlarının
tespitinde ve
önceliklerinin
belirlenmesinde, mahalle
sakinlerinin katılımı
sağlanıyor mu?
Sağlanıyorsa kararlar
alınırken hangi
yöntemler kullanılıyor?
Sağlanamıyorsa sizce
nedenleri nedir?
- Farklı sosyal grupların
sürece dahil edilmesi (ör.
engelliler, yaşlılar,
kadınlar, gençler) ihtiyaç
tespitine dahil olabilmesi
ne ölçüde
sağlanabilmektedir?
- Mahalle yönetimi,
mahallenin yaşam
kalitesinin arttırılmasına
(örn. Daha temiz içme
suyu, daha temiz ve
sağlıklı bir yaşam çevresi,
vb.) ne ölçüde etki
edebilmektedir?

- Belediye olarak mahalle
temsiliyetini yeterince
sağlayabiliyor musunuz?
- Mahallenin ihtiyaçlarının
tespitinde ve
önceliklerinin
belirlenmesinde, mahalle
sakinlerinin katılımını
sağlıyor musunuz? Evet
ise, kararlar alınırken
hangi yöntemleri
kullanılıyorsunuz?
Sağlayamıyorsanız niçin?
Muhtarlıklarla bu konuda
birlikte çalışıyor
musunuz?
- Farklı sosyal grupların
sürece dahil edilmesi (ör.
engelliler, yaşlılar,
kadınlar, gençler) ihtiyaç
tespitine dahil olabilmesi
ne ölçüde
sağlanabilmektedir?
- Muhtarlıklar, mahallenin
yaşam kalitesinin
arttırılmasına (örn. Daha
temiz içme suyu, daha
temiz ve sağlıklı bir
yaşam çevresi, vb.) ne

- Mahalle sakinlerinin
katılımını sağlıyor
musunuz? Evet ise,
kararlar alınırken hangi
yöntemleri
kullanılıyorsunuz?
Sağlayamıyorsanız niçin?
- Mahallenizdeki farklı
sosyal grupların (ör.
engelliler, yaşlılar,
kadınlar, gençler) ihtiyaç
tespitine ve karar alma
süreçlerine katılımını
nasıl sağlıyorsunuz?
- Mahallenin yaşam
kalitesinin arttırılmasına
(örn. Daha temiz içme
suyu, daha temiz ve
sağlıklı bir yaşam çevresi,
vb.) ne ölçüde etki
edebiliyorsunuz?
- İhtiyaç tespiti
sonrasındaki gelişmeler
açısından mahalle
sakinlerine geri bildirim
sağlıyor musunuz?

- Mahalle sakinlerinin
katılımını sağlıyor
musunuz? Evet ise,
kararlar alınırken hangi
yöntemleri
kullanılıyorsunuz?
Sağlayamıyorsanız niçin?
- Mahallenizdeki farklı
sosyal grupların (ör.
engelliler, yaşlılar,
kadınlar, gençler) ihtiyaç
tespitine ve karar alma
süreçlerine katılımını
nasıl sağlıyorsunuz?
- Mahallenin yaşam
kalitesinin arttırılmasına
(örn. Daha temiz içme
suyu, daha temiz ve
sağlıklı bir yaşam çevresi,
vb.) ne ölçüde etki
edebiliyorsunuz?
- İhtiyaç tespiti
sonrasındaki gelişmeler
açısından mahalle
sakinlerine geri bildirim
sağlıyor musunuz?

Soru 8: Sizlerin
(muhtarlıkların)
vatandaşlarla ilişiklerini
geliştirebilmeleri ve mahalle
temsiliyetini daha etkin
sağlayabilmeleri için nelerin
yapılması gerekiyor?

Soru 6: Sizce muhtarların
vatandaşlarla ilişiklerini
geliştirebilmeleri ve mahalle
temsiliyetini daha etkin
daha katılımcı
sağlayabilmeleri için nelerin
yapılması gerekiyor?

durumunu nasıl
değerlendirirsiniz? Varsa
sorunlar ve ihtiyaçlar
nelerdir?
Soru 5: Sizce muhtarların
vatandaşlarla ilişiklerini
geliştirebilmeleri ve mahalle
temsiliyetini daha etkin
sağlayabilmeleri için nelerin
yapılması gerekiyor?

- Mahalle yönetimi ihtiyaç
tespiti sonrasındaki
gelişmeler açısından
mahalle sakinlerine geri
bildirim sağlamakta
mıdır?
Soru 6: Sizce muhtarların
vatandaşlarla ilişiklerini
geliştirebilmeleri ve
mahalle temsiliyetini daha
etkin daha katılımcı
sağlayabilmeleri için nelerin
yapılması gerekiyor? Sizin
rolünüz neler olabilir?
Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Politika geliştirme
- Mevzuat değişikliği
- Kapasite geliştirme
- Koordinasyon
- Mali Destek

İzleme ve
Değerlendir
me

ölçüde etki
edebilmektedir?
- Mahalle yönetimi ihtiyaç
tespiti sonrasındaki
gelişmeler açısından
mahalle sakinlerine geri
bildirim sağlamakta
mıdır?
Soru 7: Sizce muhtarların
vatandaşlarla ilişiklerini
geliştirebilmeleri ve mahalle
temsiliyetini daha etkin
daha katılımcı
sağlayabilmeleri için nelerin
yapılması gerekiyor? Sizin
rolünüz neler olabilir?

Soru 7: Mahalle
yönetimlerinin yürüttükleri
çalışmalara ilişkin herhangi
bir izleme ve değerlendirme
mekanizması bulunmakta
mıdır? Varsa etkinliğini
nasıl değerlendirirsiniz?

Soru 8: Belediyenizde
mahalle düzeyinde yapılan
çalışmalar için bir izleme ve
değerlendirme
mekanizması bulunmakta
mıdır? Varsa etkinliğini
nasıl değerlendirirsiniz?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

- Performans ölçümü ve
izlenmesi
- Raporlama

- Muhtarlıkların
çalışmalarını nasıl takip
ediyorsunuz?

Soru 9: Belediyelerin ya da
diğer kamu kurumlarının
mahallenizde yürüttüğü
çalışmaları nasıl takip
ediyorsunuz?
Yönlendirici notlar/alt
sorular:
- Mahallenizle ilgili
konularda, Belediye
meclis toplantılarından
haberdar oluyor

Soru 7: Mahalle
yönetimlerinin yürüttükleri
çalışmalara ilişkin herhangi
bir izleme ve değerlendirme
mekanizması bulunmakta
mıdır? Varsa etkinliğini
nasıl değerlendirirsiniz?

Soru 6: Mahalle
yönetimlerinin yürüttükleri
çalışmalara ilişkin herhangi
bir izleme ve değerlendirme
mekanizması bulunmakta
mıdır? Varsa etkinliğini
nasıl değerlendirirsiniz?

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

Yönlendirici notlar/alt
sorular:

- Performans ölçümü ve
izlenmesi
- Raporlama

- Performans ölçümü ve
izlenmesi
- Raporlama
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- Hesap verebilirlik
- Denetim
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- Belediye olarak, mahalle
ziyaretleri yapıp
mahalleliye yürütülen
çalışmalar ile ilgili bilgi
veriyor musunuz?

musunuz? Davet ediliyor
musunuz?
- Kendi yürüttüğünüz
çalışmalara ilişkin bir
raporlama yapıyor
musunuz?
- Mahalleliye
yürüttüğünüz
çalışmalara ilişkin
bilgilendirme yapıyor
musunuz?

- Hesap verebilirlik
- Denetim

- Hesap verebilirlik
- Denetim
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