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Bileşen

2.Bileşen: Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri ile ilgili Kapasite
Geliştirme

Faaliyet

“2.2.2. – “14 Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli Geliştirilmesi ve
Uygulanması”

Çıktı

Faaliyet 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 Yerel 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, yerel katılımcı mekanizmalara ilişkin güncel durumun
değerlendirilmesi ve yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların geliştirilmesi/iyileştirilmesi için önerilerin
tartışılmasına yönelik yapılması öngörülen Odak Grup Görüşmeleri ile Çalıştaylar tamamlanmıştır. Bu
çalışmaların ardından, yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik bir
Uygulama Rehberinin hazırlıkları yürütülmüştür. Söz konusu Uygulama Rehberi 20 Mayıs 2021 ve 27 Mayıs
2021 tarihlerinde düzenlenen iki çalıştayda tartışılarak, değerlendirilmiştir. Yerel kararların verilmesinde
vatandaş katılımını sağlayabilecek pratik araçların kullanımı konusunda ise 4 pilot ilde 2’şer gün olmak
üzere, iki tur, 50’şer katılımcılı uygulama eğitimleri düzenlenmiştir.
Yine söz konusu 4 pilot ilde, Eylül 2021 ayı içerisinde örgütlü-örgütsüz kesimlerin katılımıyla her ilde 2’şer
tam gün olmak üzere vatandaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Vatandaş toplantılarının amacı, yerel
düzeyde katılımcı mekanizmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik olarak hizmet sunucular ile
vatandaşlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesidir.
Bu rapor, vatandaş katılımını sağlayabilecek pratik araçların kullanımı konusunda 4 pilot il olarak seçimi
yapılan Hatay, Malatya, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde düzenlenen vatandaş toplantıları neticesinde,
paydaş kurumların seçtikleri konu başlıklarında yapılan katılımcı uygulamaların değerlendirilmesini ve
sonuçlarını içermektedir.

2. Hazırlık Çalışmaları
Paydaş kurumların 2 tur olarak düzenlenen uygulama eğitimlerinde tercih ettikleri konu başlıklarında,
hizmet sunucular ile vatandaşların bir araya getirildiği toplantılar öncesinde gerekli hazırlık çalışmaları
Proje Ekibince ve faaliyet uzmanlarınca yapılmıştır.
Paydaş davet ve önerilen katılımcı listesi yazıları hazırlanmış ve dağıtımı sağlanmıştır. Her pilot ilden biri
kentsel diğeri kırsal mahalle statüsünde olan 2 pilot mahalle seçiminin yapılması ve mahallelerden
vatandaşların davet edilmeleri hususlarında paydaş kurumların öneri ve desteği alınmıştır.
Paydaş kurumlardan davet edilmesi önerilen yetkililer ile her pilot mahalleden katılım sağlayacak örgütlüörgütsüz kesim için seçim kriterleri ve katılımcı sayıları belirlenmiş, özellikle örgütsüz kesim dezavantajlı
grupları kapsayacak şekilde planlanmıştır:
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4 Pilot İlde Farkındalık Arttırılması Etkinlikleri (Vatandaş Toplantıları) Davet Edilmesi Önerilen
Katılımcılar
•

Büyükşehir Belediyeleri'nin aşağıda belirtilen birimlerinden Daire
Başkanı, Müdür veya Vekili düzeyinde Yöneticiler;
o Strateji Geliştirme Birimi
o Muhtarlık İşleri Birimi
o İmar ve Şehircilik Birimi
o Fen İşleri Birimi
o Sosyal Hizmetler Birimi
o Park-Bahçeler Birimi
o Zabıta Birimi
o Temizlik İşleri Birimi
o Çevre Koruma Birimi
o Tarım-Kırsal Hizmetler Birimleri

•

İl Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Sekreterlik, Meclislerinden
ve/veya üye STK’larından katılımcılar.

•

İlçe Belediyesi'nin aşağıda belirtilen birimlerinden Daire Başkanı,
Müdür veya Vekili düzeyinde Yöneticiler;
o Strateji Geliştirme birimi
o Muhtarlık İşleri birimi
o İmar ve Şehircilik Birimi
o Fen İşleri Birimi
o Sosyal Hizmetler Birimi
o Park-Bahçeler Birimi
o Zabıta Birimi
o Temizlik İşleri Birimi
o Çevre Koruma Birimi
o Tarım-Kırsal Hizmetler birimleri

•

İlçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Sekreterlik, Meclislerinden
ve/veya üye STK’larından katılımcılar.

•

Seçimi ilgili Belediyece yapılması öngörülen, 1 kırsal ve 1 kentsel
statüde olmak üzere 2 pilot mahalleden katılımcılar;
o 2 Pilot Mahalle Muhtarı
o Pilot Mahalle 1: Aşağıdaki grupların her birinden 4’er kişi
olmak üzere örgütsüz kesimden katılımcılar;
✓ Kadınlar
✓ Gençler
✓ Yaşlılar

Büyükşehir
Belediyelerinden
Beklenen Katılımcılar
ve Birimleri

İl Kent Konseylerinden
Beklenen Katılımcılar

İlçe Belediyelerinden
Beklenen Katılımcılar
ve Birimleri

İlçe Kent
Konseylerinden
Beklenen Katılımcılar

Örgütlü ve Örgütsüz
Kesimden Beklenen
Katılımcılar
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o

✓ Engelliler ve/veya temsilcileri
Pilot Mahalle 2: Aşağıdaki grupların her birinden 4’er kişi
olmak üzere örgütsüz kesimden katılımcılar;
✓ Kadınlar
✓ Gençler
✓ Yaşlılar
✓ Engelliler ve/veya temsilcileri

Etkinlik Takvimi
Etkinlikler aşağıda belirtilen tarihlerde toplam 8 gün olarak düzenlenmiştir (EK 1: Pilot İl Farkındalık
Arttırılması Etkinlikleri Programı)
Pilot İl/İlçe

Uygulama Konusu

Tarih

HATAY Arsuz

• Mahalle Yönetiminin Katılımcı
Hale Getirilmesi

6-7 Eylül 2021

MALATYA Merkez

• Mahalle Yönetiminin Katılımcı
Hale Getirilmesi

9-10 Eylül 2021

BALIKESİR Altıeylül

• Katılımcı Bütçeleme

13-14 Eylül 2021

TEKİRDAĞ Malkara

• Katılımcı Bütçeleme
• Kırsal Mahalle Yönetiminin
Katılımcı Hale Getirilmesi

16-17 Eylül 2021

3. 4 Pilot İlde Farkındalık Artırılması Etkinlikleri (Vatandaş Toplantıları)
Vatandaş toplantıları 4 pilot ilde 2’şer tam gün olarak düzenlenmiştir. Birinci günün sabah oturumlarında,
LAR III Projesinin kısa tanıtımı ve vatandaş toplantıları etkinliğinin amaçları hakkında genel bilgilendirme
yapılmıştır. Ardından “katılım” ve “katılımcı araçlar” konusunda katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinin
arttırılması hedeflenmiştir. Sabah oturumlarının son bölümlerinde, uygulama eğitimleri sonucunda elde
edilen veriler ışığında, her pilot il özelinde yerel düzeyde katılımcılığın mevcut durumu tartışılmış, özellikle
örgütsüz kesimin mevcut durum tespitlerine yönelik görüşleri alınmıştır. Birinci günlerin öğleden sonra
oturumlarında, pilot il paydaş kurumlarının seçim kriterleri doğrultusunda belirledikleri pilot mahallelerde
hizmet önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile her bir pilot ilde belirlenen konu kapsamında,
karar alıcılar ile örgütsüz kesimin bir araya getirilerek, katılımcı uygulamanın simülasyonunun yapılması
amaçlanmıştır.
Vatandaş toplantılarının ikinci günlerinin sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet/sektör
önceliklerine yönelik çözüm önerileri Açık Forum tekniği ile tartışılmıştır. İl ve ilçe kent konseyi
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temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, ikinci günün öğleden sonra oturumlarında da devam
etmiş, ardından sonuç önerileri ile etkinliklerin kapanışı yapılmıştır.
4 Pilot İlde Farkındalık Arttırılması Etkinlikleri (Vatandaş Toplantıları) UNDP Proje Ekibinin desteği ile
faaliyet uzmanları Metehan Gültaşlı ve İpek Kovancı tarafından gerçekleştirilmiştir.

3.1. Hatay Pilot İli Farkındalık Arttırılması Etkinliği
Hatay pilot ili için vatandaş toplantıları, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Kent Konseyi, Arsuz Belediyesi,
Arsuz Kent Konseyi, il ve ilçe düzeyinden örgütlü ve örgütsüz kesimin katılımı ile yüz yüze olmak üzere 6
ve 7 Eylül 2021 tarihlerinde iki tam gün olarak gerçekleştirilmiştir.
Birinci günün sabah oturumunda, LAR III Projesinin kısa tanıtımı ve vatandaş toplantıları etkinliğinin
amaçları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından “katılım” ve “katılımcı araçlar” konusunda
katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Sabah oturumunun son bölümünde,
uygulama eğitimleri sonucunda elde edilen veriler ışığında, Hatay il özelinde yerel düzeyde katılımcılığın
mevcut durumu tartışılmış, özellikle örgütsüz kesimin mevcut durum tespitlerine yönelik görüşleri
alınmıştır.
Vatandaş toplantıları neticesinde elde edilen bulgular şöyledir:
Hatay İli Özelinde Yerel Düzeyde Katılımcılığın Mevcut Durumu
Belediyeler açısından:
•

Arsuz İlçe Belediyesi’nin sınırlı kurumsal kapasitesi (bütçe, insan kaynağı vb.);

•

Mahalle öncelikleri ile belediyenin öncelikleri arasında denge oluşturma zorluğu;

•

Yürütülen hizmetler konusunda muhtarlara yeterince bilgi aktaramama (iletişim sorunu).

Muhtarlar açısından:
•

“Belediyelere sesimizi duyuramıyoruz.!”

•

“Mahallelerimiz ile ilgili olan bitenden son dakikada haberdar oluyoruz…!”

•

“Belediye ile yeterli ölçüde iletişim/etkileşim halinde değiliz!”

•

“Yeteri ölçüde halk toplantısı yapılmadı...!”

•

“Muhtarlarla tanışma toplantısı yapılmadı...!”

Kent Konseyleri açısından:
•

Kent konseyi yeterince bilinmiyor, tanınmıyor olması;

•

Kent konseyi yapısının yeterince güçlü olmaması;

•

Mekansal anlamda zorluklar.

Yerel Düzeyde İfade Edilen Başlıca Fırsatlar:
•
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Nardüzü Mahallesi’nde pilot olarak başlatılan “mahalle meclisi” çalışması;

• Arsuz Kent Konseyi tarafından toplam 8 bölgede yürütülen “mahalle meclisleri” kurulma
çalışmaları;
•

Yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılım talebinin güçlü olması;

•

Belediye yönetiminin katılım konusundaki olumlu bakış açısı.

Birinci günün öğleden sonra oturumunda, Hatay paydaş kurumlarının seçim kriterleri doğrultusunda
belirledikleri pilot mahallelerde hizmet önceliklendirme çalışması, Arsuz pilot mahallelerine ek olarak diğer
mahalle sakinlerinin de etkinliğe katılımı gerekçesiyle, mahalle düzeyi yerine Arsuz ilçe düzeyinde
uygulanmıştır. Arsuz Kent Konseyi ve Arsuz Belediyesi yetkilileriyle UNDP Porje Ekibi hizmet
önceliklendirme çalışmasınının uygulama kademesi konusunda mutabık kalmışlardır.
Bu çalışma ile her bir pilot ilde belirlenen konu kapsamında, karar alıcılar ile örgütsüz kesimin bir araya
getirilerek, katılımcı uygulamanın simülasyonunun yapılması amaçlanmıştır.

ARSUZ İLÇESİ HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ SANDIK SONUÇLARI

Vatandaş toplantılarının ikinci gününün sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet/sektör
önceliklerine yönelik çözüm önerileri Açık Forum tekniği ile tartışılmıştır. İl ve ilçe kent konseyi
temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, ikinci günün öğleden sonra oturumlarında da devam
etmiş, ardından sonuç önerileri ile etkinliklerin kapanışı yapılmıştır.
Toplam 49 kişi Hatay Pilot İli Vatandaş Toplantılarına katılım göstermiştir.

3.2. Malatya Pilot İli Farkındalık Arttırılması Etkinliği
Farkındalık artırılması etkinliklerinin ikincisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi, il ve
ilçe düzeyinden örgütlü ve örgütsüz kesimin katılımı ile yüz yüze olmak üzere 9 ve 10 Eylül 2021
tarihlerinde iki tam gün olarak gerçekleştirilmiştir.
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Birinci günün sabah oturumunda, LAR III Projesinin kısa tanıtımı ve vatandaş toplantıları etkinliğinin
amaçları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından “katılım” ve “katılımcı araçlar” konusunda
katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Sabah oturumunun son bölümünde,
uygulama eğitimleri sonucunda elde edilen veriler ışığında, Malatya il özelinde yerel düzeyde katılımcılığın
mevcut durumu tartışılmış, özellikle örgütsüz kesimin mevcut durum tespitlerine yönelik görüşleri
alınmıştır.
Birinci günün öğleden sonra oturumunda, Malatya paydaş kurumlarının seçim kriterleri doğrultusunda
belirledikleri pilot mahalleler olan Melekbaba ve Özalper Mahallerinde hizmet önceliklendirme çalışması
yapılmıştır. Bu çalışma ile her bir pilot ilde belirlenen konu kapsamında, karar alıcılar ile örgütsüz kesimin
bir araya getirilerek, katılımcı uygulamanın simülasyonunun yapılması amaçlanmıştır.
MALATYA HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ SANDIK SONUÇLARI

Vatandaş toplantılarının ikinci gününün sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet/sektör
önceliklerine yönelik çözüm önerileri Açık Forum tekniği ile tartışılmıştır. İl ve ilçe kent konseyi
temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, ikinci günün öğleden sonra oturumlarında da devam
etmiş, ardından sonuç önerileri ile etkinliklerin kapanışı yapılmıştır.
Toplam 69 kişi Malatya Pilot İli Vatandaş Toplantılarına katılım göstermiştir.

3.3. Balıkesir Pilot İli Farkındalık Artırılması Etkinliği
Farkındalık artırılması etkinliklerinin üçüncüsü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi,
Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Konseyi, il ve ilçe düzeyinden örgütlü ve örgütsüz kesimin katılımı ile yüz
yüze olmak üzere 13 ve 14 Eylül 2021 tarihlerinde iki tam gün olarak gerçekleştirilmiştir.
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Birinci günün sabah oturumunda, LAR III Projesinin kısa tanıtımı ve vatandaş toplantıları etkinliğinin
amaçları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından “katılım” ve “katılımcı araçlar” konusunda
katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Sabah oturumunun son bölümünde,
uygulama eğitimleri sonucunda elde edilen veriler ışığında, Balıkesir il özelinde yerel düzeyde katılımcılığın
mevcut durumu tartışılmış, özellikle örgütsüz kesimin mevcut durum tespitlerine yönelik görüşleri
alınmıştır.
Birinci günün öğleden sonra oturumunda, Balıkesir paydaş kurumlarının seçim kriterleri doğrultusunda
belirledikleri pilot mahalleler olan Kabaklı, Plevne ve Köylüköyü Mahallerinde hizmet önceliklendirme
çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile her bir pilot ilde belirlenen konu kapsamında, karar alıcılar ile örgütsüz
kesimin bir araya getirilerek, katılımcı uygulamanın simülasyonunun yapılması amaçlanmıştır.
ALTIEYLÜL HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ SANDIK SONUÇLARI
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Vatandaş toplantılarının ikinci gününün sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet/sektör
önceliklerine yönelik çözüm önerileri Açık Forum tekniği ile tartışılmıştır. İl ve ilçe kent konseyi
temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, ikinci günün öğleden sonra oturumlarında da devam
etmiş, ardından sonuç önerileri ile etkinliklerin kapanışı yapılmıştır.
Toplam 54 kişi Balıkesir Pilot İli Vatandaş Toplantılarına katılım göstermiştir.

3.4. Tekirdağ Pilot İl Farkındalık Artırılması Etkinliği
Farkındalık artırılması etkinliklerinin sonuncusu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi,
Malkara Belediyesi, Malkara Kent Konseyi, il ve ilçe düzeyinden örgütlü ve örgütsüz kesimin katılımı ile yüz
yüze olmak üzere 16 ve 17 Eylül 2021 tarihlerinde iki tam gün olarak gerçekleştirilmiştir.
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Birinci günün sabah oturumunda, LAR III Projesinin kısa tanıtımı ve vatandaş toplantıları etkinliğinin
amaçları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından “katılım” ve “katılımcı araçlar” konusunda
katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir. Sabah oturumunun son bölümünde,
uygulama eğitimleri sonucunda elde edilen veriler ışığında, Tekirdağ il özelinde yerel düzeyde katılımcılığın
mevcut durumu tartışılmış, özellikle örgütsüz kesimin mevcut durum tespitlerine yönelik görüşleri
alınmıştır.
Birinci günün öğleden sonra oturumunda, Tekirdağ paydaş kurumlarının seçim kriterleri doğrultusunda
belirledikleri pilot mahalleler olan Camiatik, Gözsüz ve Karacali Mahallerinde hizmet önceliklendirme
çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile her bir pilot ilde belirlenen konu kapsamında, karar alıcılar ile örgütsüz
kesimin bir araya getirilerek, katılımcı uygulamanın simülasyonunun yapılması amaçlanmıştır.
MALKARA HİZMET ÖNCELİKLENDİRMESİ SANDIK SONUÇLARI
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Vatandaş toplantılarının ikinci gününün sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet/sektör
önceliklerine yönelik çözüm önerileri Açık Forum tekniği ile tartışılmıştır. İl ve ilçe kent konseyi
temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, ikinci günün öğleden sonra oturumlarında da devam
etmiş, ardından sonuç önerileri ile etkinliklerin kapanışı yapılmıştır.
Toplam 55 kişi Tekirdağ Pilot İli Vatandaş Toplantılarına katılım göstermiştir.
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4. Sonuç: Genel Değerlendirme
Yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik olarak hizmet sunucular ile
vatandaşlar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla, Hatay, Malatya, Balıkesir ve Tekirdağ pilot
illerinde 2 tam günlük yüz yüze farkındalık arttırılması (vatandaş toplantıları) düzenlenmiştir. 4 pilot ilde
düzenlenen etkinliklere toplam 227 kişi katılım sağlamıştır.
4 Pilot İlde Farkındalık Arttırılması Etkinlikleri (Vatandaş Toplantıları) UNDP Proje Ekibinin desteği ile
faaliyet uzmanları Metehan Gültaşlı ve İpek Kovancı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hatay, Malatya, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde düzenlenen vatandaş toplantıları neticesinde, paydaş
kurumların seçtikleri konu başlıklarında yapılan katılımcı uygulamaların paydaş kurumlarca ve vatandaşlar
tarafından değerlendirilmesi ve elde edilen kazanımlar aşağıda yer almaktadır:
1. Hizmet Önceliklendirme Çalışması
Katılımcılık uygulamasının simülasyon çalışması ile vatandaşların karar alıcıların hizmetlerin
önceliklendirilmesi, bütçe çalışmaları, bütçenin kullanılmasında farkındalıklarının arttığı, sınırlı bir bütçe
ile il ve ilçe düzeyine eşit hizmet götürülmesinin zorluklarını deneyimledikleri değerlendirilmiştir. 4 pilot
ilde örgütlü ve örgütsüz kesimin hizmet önceliklendirme çalışması sonrasında görüşlerinin ortaklaştığı
hususlar dikkat çekicidir. Bu görüşler şöyledir:
•
•
•
•
•
•

‘’Para yetmedi…’’
‘’Bazı alanlara bütçe ayıramadık...’’
‘’Daha çok para olsaydı…’’
‘’Zorlanarak tercih yaptık, en acil olan ihtiyaçları seçmek zorunda kaldık…’’
‘’Pilot mahalle ölçeğinde önceliklendirme yaptık oysa ki ilimizde çok mahalle var…’’
‘’Belediyelerin de bütçelerinin sınırlı olduğunu, önceliklendirmenin güç yapılabildiğini
anladık…’’
2. Açık Fuar (Katılım Fuarı)
Vatandaş toplantılarının ikinci gününün sabah oturumlarında, pilot mahallelerde öne çıkan hizmet
önceliklerine yönelik çözüm önerilerinin tartışılması, Açık Forum tekniği ile gerçekleştirilmiştir. İl ve ilçe
kent konseyi temsilcilerinin moderasyonu üstlendikleri açık forum, etkinliklerin ikinci günlerinin öğleden
sonra oturumlarında da devam etmiştir.
Açık Fuarlarda, hizmet önceliklendirme çalışmalarında öne çıkan ilk beş hizmet başlığında, 4 pilot il
etkinliklerinde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin ilgili hizmet birimlerinden davet edilen temsilciler ile
vatandaşlar yüz yüze; hizmetleri, ihtiyaçları ve sorunları istişare etme fırsatı bulmuşlardır. 4 pilot ilde
örgütlü ve örgütsüz kesimin Açık Fuarlar sonrasında belirttikleri deneyimler ve görüşlerinin ortaklaştığı
hususlar şöyledir:
•

Belediye yetkilileri açısından Açık Fuarda elde edilen kazanımlar;
o Belediye personelleri açısından Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kent Konseylerinin
kuruluş amaçları, görevleri ve sorumlulukları hakkında daha detaylı ve doğru bilgiye erişimin
sağlanmış olması;
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o

•

•

Belediyeciler ve vatandaşların bu etkinlikte birbirlerini anlamalarının mümkün olması, empati
yapabilme ortamının sağlanmış olması,
o Vatandaşlara talepleri ile ilgili yapılan olumsuz dönüşlerin nedenleri ve gerekçeleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmış olması;
o Belediye hizmetlerinin vatandaşlara bilgilendirme yöntemlerinde yüz yüze iletişimin
faydalarının çok olduğunun anlaşılması;
o Vatandaşlarla yüz yüze iletişimin ve sahada programlanarak mahallelere daha sık gidilmesi
halinde vatandaşın motivasyonunun arttığı farkedilmiş olup, hizmetlerle ilgili şikayetlerinin
yanı sıra teşekkürlerinin olduğunun da anlaşılmış olması; bu durumun karşılıklı motivasyonu
artırması;
o Stratejik planlamada bilgilendirme-bilgilenmenin rutin yapılması gerek bir iletişim olduğunun
deneyimlenmiş olması;
o Büyükşehrin sorumlulukları ile ilçe belediyelerinin de sorumluluklarının farklılaştığının
vatandaşlara anlatılabildiği;
o İlçe belediyelerinin Büyükşehrin ilgili daire başkanlarıyla ve birim personelleriyle ilişkilerinin
ve işbirliklerinin geliştirilmesi ihtiyacı olduğu;
o Yüz yüze iletişimin, doğru bilinenlerin yanlış, yanlış bilinenlerin doğru olabileceğini gösterdiği;
bu açıdan doğru bilgiye erişimin, doğru bilginin sunumunun üzerinde önemle durulması
gereken bir husus olduğu.
Muhtarlar açısından Açık Fuarda elde edilen kazanımlar;
o Mahallere ait sorunların çözümünde ilde veya ilçede başka mahallelerin de sorunlarının aynı
anda değerlendirildiği ve önceliklendirildiği, bürokratik işlemlerin süreci yavaşlattığı hakkında
bilgi sahibi olunması;
o Mahallelilere daha çok bilgilendirme yapılması gerektiği;
o Mevzuatı yeterince bilmedikleri, belediye birim müdürlerinin teknik açıdan daha doğru
yaklaştıklarının anlaşılması;
Vatandaşlar açısından Açık Fuarda elde edilen kazanımlar;
o İlçe düzeyinde bazı hizmet alanlarının büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarında
olduğu hakkında bilgilenildiği; buna bağlı olarak mahalle ve ilçe düzeyinde sorunların
çözümünde bürokratik işlemlerin çok olduğu, belediyelerin çoğunlukla bu nedenle hizmetin
sunumunda geciktiğinin anlaşılabilmiş olması;
o Belediyeye bakış açılarında etkinlikler öncesine kıyasla farklılık olması, belediyelerin sorunlar
hakkında bilgi sahibi olduklarının anlaşılması, daha ilgili olduklarının gözlemlenmesi;
o Kent konseylerinin daha aktif olduklarının öğrenilmesi;
o Açık fuar ile belediye temsilcileriyle daha yakınlaşılması, güvenin artması;
o Büyükşehir belediyelerinin ulaşılmaz olduğu yaygın düşüncesinin kırılmış olması;
o Örgütsüz kesimin de sorunların çözümünde aktif katılım sağlandığı yapılar olan Kent
Konseylerine üye olunabildiği hakkında bilgi sahibi olunması.
3. Faaliyet Bulguları
UNDP etkinlik uzmanlarınca faaliyet sonucunda elde edilen bulgular ise aşağıda sıralanmıştır:
•
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4 pilot ilde seçilen konular kapsamında katılımcı uygulamaların simülasyonu gerçekleştirilmiş; bu
illerden özellikle "Mahalle Yönetiminin Güçlendirilmesi" konusunda çalışan Hatay ili, "Katılımcı
Bütçeleme" ve "Kırsal Mahalle Yönetiminin Güçlendirilmesi" konularında çalışan Tekirdağ ili ve

•

"Katılımcı Bütçeleme" konusunda çalışan Balıkesir ilinin paydaş kurumlarından, geliştirilen yol
haritasının uygulanmasında ve bu zamana kadar yapılan çalışmaların sürdürülebilir kılınabilmesi
için UNDP LAR III Proje Ekibinin teknik uygulama desteğinin alınması talepleri UNDP Proje Ekibine
iletilmiştir.
Proje uygulama süresinin uzatılması halinde Hatay Pilot İli için ihtiyaç değerlendirmesi şöyledir:
o
o
o

o
o

•

•

Mahalle Meclisi üyelerinin katılım, katılımcılık, karar alma süreçlerine katılım konusunda
bilgi ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi;
Mahalle düzeyinde örgütlü ve örgütsüz kesime yönelik farkındalık etkinliklerinin devam
ettirilmesi;
Yerel yönetişim bağlamında katılıma ilişkin 5 aşama içerisinde katılım modelleri ile ilgili
örgütsüz kesim/vatandaşların stratejik planlama, belediye meclisleri yoluyla katılım, kent
konseyleri yoluyla katılım, katılımcı bütçeleme, mahalle meclisleri yoluyla katılım
konusunda bilgilendirilmeleri;
Hatay Büyükşehir ve Arsuz Belediyesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi;
Paydaşların Katılımcı Mahalle Yönetiminin Güçlendirilmesi konusunda teknik ve
operasyonel kapasitesinin arttırılmasına destek verilmesi;
✓ Arsuz Kent Konseyi Mahalle Meclisi Yönergesinin geliştirilmesi;
✓ Arsuz Kent Konseyi çalışma gruplarının oluşturulması, Belediye ile işbirliği
sağlanarak mahallelerde sektörel/hizmet önceliklendirme veya Mahalle
Künyesi çalışması yapılması.

Proje uygulama süresinin uzatılması halinde Balıkesir Pilot İli için ihtiyaç değerlendirmesi şöyledir:
o Kent Konseyi üst yönetimi dışında, çalışma gurubu olarak katılımcı bütçeleme çalışma
grubunun oluşturulması;
o Kent Konseyi çalışma gruplarının büyükşehir ve ilçe belediyeleri ilgili daire ve birimlerle
ilişkilerinin güçlendirilmesi;
o Çevrimiçi katılımcı bütçeleme altyapısında bir modül önerisinin Yol Haritasında yer alması;
o Yüz yüze iletişimde mahalle muhtarlarının belediyeyle işbirliği yapma motivasyonlarının
artırılmasına katkı sağlayacak, farkındalık artırılması eğitimlerinin gerçekleştirilmesi;
o Altıeylül dışında diğer ilçe kent konseyleri ile il kent konseyinin ilişkilerinin geliştirilmesi;
o Balıkesir’de LAR III Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sürdürülebilir hale
getirilmesi için;
▪ Paydaşların Katılımcı Bütçeleme konusunda teknik ve operasyonel kapasitesinin
arttırılmasına destek verilmesi;
✓ Bütçe izleme, bütçe okuryazarlığı,
✓ Bütçe değerlendirme,
✓ Kent Konseyince Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve Meclise
sunumu,
✓ Değerlendirme raporu sonuçlarının (göstergelerin tasarlanması) stratejik
plan revizyonuna yansıtılması.
Proje uygulama süresinin uzatılması halinde Tekirdağ Pilot İli için ihtiyaç değerlendirmesi şöyledir:
o Malkara’da Kırsal Mahalle Yönetimi için Mahalle Meclisleri oluşturulması, pilot mahalle
çalışması yapılması;
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o
o

Kent Konseyi üst yönetimi dışında, çalışma gurubu olarak katılımcı bütçeleme çalışma
grubunun oluşturulması;
Tekirdağ’da LAR III Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sürdürülebilir hale
getirilmesi için;
▪ Paydaşların Katılımcı Bütçeleme konusunda teknik ve operasyonel kapasitesinin
arttırılmasına destek verilmesi;
✓ Bütçe izleme, bütçe okuryazarlığı,
✓ Bütçe değerlendirme,
✓ Kent Konseyince Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve Meclise
sunumu,
✓ Değerlendirme raporu sonuçlarının (göstergelerin tasarlanması) stratejik
plan revizyonuna yansıtılması.
▪ Paydaşların Kırsal Mahalle Yönetiminin Güçlendirilmesi konusunda teknik ve
operasyonel kapasitesinin arttırılmasına destek verilmesi;
✓ 73 mahallenin, Malkara Kent Konseyi’nin bölgesel ayrımında örgütsel
yapısının güçlendirilmesi,
✓ Mahalle Künyesi’ne benzer çalışmalar, Kent Konseyi çalışma grupları ile
işbirliği, Belediyenin sektörel/hizmet önceliklendirme çalışması yapması.

LAR III Projesinin uygulama süresinin uzatılması halinde, 2.2.2. Bileşeni kapsamında Hatay, Balıkesir ve
Tekirdağ pilot illerinde paydaş kurumlarla yerinde uygulama çalışması yapılması, kapasiteleri geliştirilen
paydaşların, alt faaliyet kapsamında oluşturulan yol haritalarının derinlemesine uygulanmasına destek
verilmesi, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini destekleyecektir.
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Ek-1: Pilot İl Farkındalık Artırılması Etkinlikleri Programı
“6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Statüsü Kazanan 14 İlde Yerel Katılımcı Mekanizmaların Etkin Hale
Getirilmesi” Kapsamında
4 Pilot İlde Farkındalık Arttırılması Etkinlikleri
HATAY
6-7 Eylül 2021
Kapsam ve Konu: “Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi”
Paydaşlar

Sabah
Oturumu
10:45-12:30

Hatay Büyükşehir Belediyesi
Hatay Kent Konseyi
Arsuz Belediyesi
Arsuz Kent Konseyi
1. Gün
6 Eylül 2021
• Açılış Konuşmaları
• LAR III Proje Tanıtım Videosu
• Etkinliğin Amacı, Etkinliğin Arka
Planı
• Katılım
ile
İlgili
Genel
Bilgilendirme
✓ Katılım Nedir?
✓ Neden Katılım?
✓ Katılımın Düzeyleri
✓ Katılımcı Mahalle Yönetimi ve
Araçları
• 2
Pilot
Mahallede
Hizmet
Önceliklendirme Çalışması Öncesi
Yerel
Düzeyde
Katılımcılığın
Mevcut Durumu

12:30-13:30

• Açık Forum
Pilot
Mahallelerde
Öne
Hizmet/Sektör
Önceliklerine
Çözüm Önerilerinin Tartışılması

Çıkan
Yönelik

Moderatör: Arsuz Kent Konseyi

Öğle Yemeği Arası
•

Öğleden
Sonra
Oturumu

2. Gün
7 Eylül 2021

Arsuz İlçesi Pilot Mahallelerinde
Hizmet Önceliklendirme Çalışması

13:30-16:00

• Açık Forum (Devam)
Pilot
Mahallelerde
Öne
Hizmet/Sektör
Önceliklerine
Çözüm Önerilerinin Tartışılması

Çıkan
Yönelik

Moderatör: Arsuz Kent Konseyi
•

Sonuç Önerileri ve Kapanış

Etkinlik Tarihi: 6-7 Eylül 2021
Etkinlik Yeri: Anemon İskenderun Oteli
Nardüzü Mah. 216 Sk. No: 17
Arsuz İskenderun / Hatay
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BALIKESİR
13-14 Eylül 2021
Kapsam ve Konu: “Katılımcı Bütçeleme”
Paydaşlar

Sabah
Oturumu
10:15-12:30

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Kent Konseyi
Altıeylül Belediyesi
Altıeylül Kent Konseyi
3. Gün
13 Eylül 2021
• Açılış Konuşmaları
• LAR III Proje Tanıtım Videosu
• Etkinliğin Amacı, Etkinliğin Arka
Planı
• Katılım
ile
İlgili
Genel
Bilgilendirme
✓ Katılım Nedir?
✓ Neden Katılım?
✓ Katılımın Düzeyleri
✓ Katılımcı Bütçeleme
Yaklaşımları
• 2
Pilot
Mahallede
Hizmet
Önceliklendirme Çalışması Öncesi
Yerel
Düzeyde
Katılımcılığın
Mevcut Durumu

12:30-13:30

13:30-16:00

Moderatör: Kent Konseyi

Öğle Yemeği Arası
•

Öğleden
Sonra
Oturumu

4. Gün
14 Eylül 2021
• Açık Forum
Pilot
Mahallelerde
Öne
Çıkan
Hizmet/Sektör Önceliklerine Yönelik
Çözüm Önerilerinin Tartışılması

2 Pilot Mahallede Hizmet
Önceliklendirme Çalışması

• Açık Forum (Devam)
Pilot
Mahallelerde
Öne
Çıkan
Hizmet/Sektör Önceliklerine Yönelik
Çözüm Önerilerinin Tartışılması
Moderatör: Kent Konseyi
•

Sonuç Önerileri ve Kapanış

Etkinlik Tarihi: 13-14 Eylül 2021
Etkinlik Yeri: Willmont Otel Balıkesir
Kuva-i Milliye Mahallesi Edremit Caddesi 196 Sokak No: 2 Karesi Balıkesir
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TEKİRDAĞ
16-17 Eylül 2021
Kapsam ve Konu: “Katılımcı Bütçeleme ve Mahalle Yönetiminin Geliştirilmesi”
Paydaşlar

Sabah
Oturumu
10:15-12:30

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Kent Konseyi
Malkara Belediyesi
Malkara Kent Konseyi
5. Gün
16 Eylül 2021
• Açılış Konuşmaları
• LAR III Proje Tanıtım Videosu
• Etkinliğin Amacı, Etkinliğin
Arka Planı
• Katılım ile İlgili Genel
Bilgilendirme
✓ Katılım Nedir?
✓ Neden Katılım?
✓ Katılımın Düzeyleri
✓ Katılımcı Bütçeleme
Yaklaşımları
✓ Mahalle Yönetimi Yaklaşımı
• Yerel Düzeyde Katılımcılığın
Mevcut Durumu (İlçe ve
Büyükşehir Düzeyi)

12:30-13:30

13:30-16:00

Moderatör: Kent Konseyleri

Öğle Yemeği Arası
•

Öğleden
Sonra
Oturumu

6. Gün
17 Eylül 2021
• Açık Forum
Pilot Mahallelerde Öne Çıkan
Hizmet/Sektör Önceliklerine Yönelik
Çözüm Önerilerinin Katılımcı
Bütçeleme ve Mahalle Yönetimi
Yaklaşımları Çerçevesinde
Tartışılması

Malkara İlçesi 2 Pilot Mahallesi
için Hizmet Önceliklendirme
Çalışması

• Açık Forum (Devam)
Pilot Mahallelerde Öne Çıkan
Hizmet/Sektör Önceliklerine Yönelik
Çözüm Önerilerinin Katılımcı
Bütçeleme ve Mahalle Yönetimi
Yaklaşımları Çerçevesinde
Tartışılması
Moderatör: Kent Konseyleri
•

Sonuç Önerileri ve Kapanış

Etkinlik Tarihi: 16-17 Eylül 2021
Etkinlik Yeri: Ramada Otel Tekirdağ
Altınova Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 2 Süleymanpaşa/Tekirdağ
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