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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, katılımcı yerel yönetişim modeli geliştirilmesi ve
uygulanması bağlamında, katılımcı yerel mekanizmaların mevcut durumunun analizi çalışması
yürütülmüştür. Söz konusu çalışma ile merkezi ve yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, akademisyenler ve mahalle muhtarları ile bir dizi odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.
Daha sonraki süreçte, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir olan 14 il kapsamında, ilgili kalkınma ajansları dahil,
il ve ilçe düzeyinde paydaşların katılımıyla 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiş ve odak grup görüşmeleri
neticesinde elde edilen bulgular tartışılmış ve değerlendirilmiştir.
Bu rapor, bütün bu çalışmalar neticesinde, yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların mevcut durum
değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki yerel katılımcı
mekanizmaların mevcut durumuna da yer verilerek, konuya ilişkin daha geniş bir yaklaşım kazandırılması
hedeflenmiştir. Bu rapor çıktılarından da hareketle, yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların daha etkin
hale getirilmesine yönelik ve 4 pilot ilde verilecek eğitimlerle sınanacak bir Uygulama Kılavuzu hazırlanması
hedeflenmektedir.
Bu raporun ilk bölümünde, katılımı ve katılım mekanizmalarına ilişin kavramsal çerçeveye yer verilmiştir.
Sonraki bölümde, Türkiye’de yerel yönetişim bağlamında yasal çerçeve ve katılımcı mekanizmalara ilişkin
halihazırda mevcut olan modeller verilmektedir. Raporda, daha sonra, yerel katılımcı mekanizmaların
mevcut durumu verilmektedir. Bu bölümde, hem Yerel Yönetim Reformu II. Aşama Projesi (LAR II)
kapsamında hazırlanan benzer raporlar, hem LAR III Projesi’nin 2.1.6 No’lu faaliyeti kapsamında hazırlanan
Mahalle Yönetimlerinin Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu’ndaki yerel katılımcı mekanizmalar ile
ilgili bulgulara, hem de 2.2.2 No’lu faaliyet kapsamında yukarıda bahsedilen analitik çalışmalarda ortaya
konan bulgulara yer verilmiştir. Raporun son bölümünde ise, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki yerel
katılımcı mekanizmaların mevcut durumu, iyi uygulama örnekleri ve bunlardan Türkiye için çıkarılabilecek
derslere yer verilmektedir.

2. Katılım ve Katılım Mekanizmalarına Bakış
2.1. Katılım Kavramı
“Katılım” kavramına ilişkin pek çok tanım bulunmakla birlikte, en geniş anlamıyla, bir karardan
etkileneceklerin o karara katkılarının alınmasını öngören bir süreç olarak ifade edilebilir. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere, katılım büyük ölçüde karar alma süreçleriyle ilgilidir, dolayısıyla karar alma süreçlerinin

farklı düzeylerine ve farklı aktörlerine bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Bu raporda katılım
kavramı kullanılırken 2 temel unsura vurgu yapılmaktadır: (1) yerel düzey ve (2) vatandaş katılımı.
Yerel düzey:
Karar alma mekanizmalarına katılım konusunu ele alırken üzerinde en çok durulan örgütlenmeler yerel
yönetimlerdir. Bunun en önemli sebebi, yerel yönetimlerin kamu idari sistemimiz içerisinde vatandaşa en
yakın hizmet veren (dolayısıyla karar alan) idari birimler olmasıdır. Bu noktada, yerel düzeyde
vatandaşların ortak ihtiyaçlarının yerinden tespiti ve karşılanmasından sorumludurlar. Yerel yönetimler,
aynı zamanda, hizmet verdikleri vatandaşlarla iletişim kurmakta en avantajlı durumda olan birimlerdir.
Dolayısıyla, karar alma mekanizmalarına aktif katılımın gerçekleşebilmesi için ölçek olarak en uygun kamu
idaresi birimleri olarak değerlendirilmektedir.
Vatandaş katılımı:
Türkiye’de yerel düzeyde katılım konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında, kararlardan etkilenen
taraflar (katılımın sivil tarafı) olarak büyük ölçüde kent konseyleri, STK’lar, meslek kuruluşları gibi örgütlü
kesimlerin akla geldiği, katılım süreçlerinde vatandaş inisiyatifleri, platformlar gibi oluşumlar ile örgütsüz
kesimlerin ve vatandaşların bu süreçlerde yeteri ölçüde yer almadıkları görülmektedir. Dolayısıyla, karar
alma süreçlerinde daha geniş bir temsiliyetin sağlanabilmesi adına örgütlü/örgütsüz tüm kesimleri
içerecek şekilde “vatandaş1 katılımı” ifadesi kullanılmaktadır.
Bu çerçevede, bu raporda kullanılan katılım, yerel düzeydeki karar alma mekanizmalarına vatandaş
katılımını ifade etmektedir.
Neden Katılım?
Katılım iyi yönetişimin de en temel ilkelerinden birisidir. Keza, yönetimlerin politikalarını belirlerken,
doğrudan etkilenecek olanları sürece dahil ederek daha iyi, somut ve sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri
bilinmektedir. Yerel düzeyde katılımın sonuçlar itibariyle faydaları konusunda sıklıkla ifade edilen bazı
hususlar aşağıda verilmektedir:
•
•
•
•
•

Daha iyi karar verme/politika üretme ve daha etkili uygulama
Saydamlığın ve hesap verebilirliğin gelişmesi
Hizmet sunumunun gelişmesi
Farklı grupların ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması
Daha güçlü yerel demokrasiye

Ancak ortaya çıkan bu sonuçların yanında, katılımın taraflarına (yerel yönetimlere ve vatandaşlara)
sağladığı bir takım yararları olduğunu da söylemek mümkündür. Aşağıdaki tabloda söz konusu bu yararlar
verilmektedir:

1

Burada kullanılan vatandaş ifadesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip kişileri değil, TC vatandaşı olmayan ama o yörede
yaşayan, göçmenler gibi tüm hemşerileri kapsamaktadır.
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Tablo 1. Katılımın yararları (Kaynak: Vatandaş Katılımını Arttırma Rehberi, LAR II Projesi - 2012)

Katılım Olmazsa ne olur?
Katılım konusunda yapılan çalışmalarda sıklıkla katılımın yararları üzerinde durulmaktadır, ancak buradaki
diğer kritik bir konu da “katılım olmazsa ne olur?” sorusudur. Yerelde alınan kararlara vatandaş katılımının
sağlanmadığı durumlarda, yerel ihtiyaçlar ve sorunlar tam manasıyla doğru tespit edilemeyecek,
dolayısıyla da bu ihtiyaç ve sorunlara yanıt verecek doğru politikalar geliştirilemeyecektir. Benzer şekilde,
vatandaş katılımının eksik kaldığı durumlarda, yerel yönetimlerin geliştirdikleri politikalara yönelik halk
desteği yeteri ölçüde sağlanamayacak, bu sebeple de politikaların vatandaş tarafından sahiplenmesi,
sürekliliklerinin ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması oldukça güç hale gelecektir.

2.2. Yerel Düzeyde Katılımcı Mekanizmalar
Katılım mekanizmaları, katılım çalışmalarında (ve bu raporda) çokça geçen bir kavramdır. Zaman zaman
katılım araçları, katılım süreçleri ya da katılım aşamaları gibi farklı kavramlarla iç içe kullanılan “katılım
mekanizması”na ilişkin net bir tanım yapmak güçtür, ancak bu kavramın ne içerdiğine bakmak için katılım
kavramının tanımına yeniden bakmak faydalı olacaktır: bir karardan etkileneceklerin (kim?) o karara
katkılarının (hangi katkıları? ne düzeyde?) alınmasını (nasıl?) öngören bir süreç.
Yukarıdaki “katılım” tanımından da görülebileceği üzere, bir katılım mekanizmasından bahsederken 3A’yı
tanımlamak gerekmektedir: Aktör, amaç ve araç. Katılım mekanizmasının kendisi, bu 3’lü yapıyı ve
aralarındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

5

Grafik 1. Katılım Mekanizmasının Ana Bileşenleri

Amaçlar

• Kim katılacak?

Aktörler

• Neye katılacak?
• Hangi düzeyde
katılacak?
• Ne zaman
katılacak?

• Nasıl katılacak?

Araçlar

Yerel Düzeyde Katılımın Aktörleri (Kim?)
Karar alma süreçlerine katılımdaki en önemli sorulardan birisi, “kimler süreçte yer alacak?” sorusudur. Bu
soruya yanıt bulabilmek için, önce paydaş kavramını tanımlamak gerekir. En yaygın kullanılan haliyle,
paydaş, herhangi bir politika, süreç, proje veya programı etkileyebilecek ya da onlar tarafından
etkilenebilecek her türlü̈ birey, grup veya kuruluştur.
Paydaşlar iki gruba ayrılmaktadır: (1) etkileyen paydaşlar (karar almayı etkileyecek güç, bilgi ve çıkara sahip
olanlar) ve (2) etkilenen paydaşlar (geleneksel olarak bunlar karar alma sürecinin bir parçası değilken,
karar alma sürecinin çıktılarına veya sonuçlarına tabidirler). Bu grupların her ikisi de etkileşimli karar alma
sürecinde büyük önem taşır.
Katılım süreçlerinde paydaşların seçimi, konuya, katılımın amacına ve düzeyine, paydaşın etkililik
derecesine, yerel sosyo-kültürel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki listede, yerel
karar alma süreçlerinde yer alan paydaş gruplarından bazıları verilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vatandaşlar
Kent konseyleri
Mahalle muhtarları
Mahalle örgütlenmeleri (mahalle komiteleri vb.)
Yerel siyasetçiler (Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri vb.)
Belediye (Başkan, üst yönetim, birim yöneticileri ve çalışanlar)
Merkezî hükümetin il düzeyindeki temsilcileri ya da devlet kuruluşlarının temsilcileri
Sivil toplum temsilcileri (STK’lar, gönüllüler, örgütsüz kesimler, tüzel kişiliği bulunmayan platform,
inisiyatif gibi oluşumlar vb.)
Özel ilgi gerektiren paydaş gruplarının temsilcileri (kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler)
İş dünyası temsilcileri (küçük ve orta ölçekli yerel girişimciler, büyük yatırımcılar, sendikalar)

•
•
•
•

Meslek odaları
Kalkınma ajansları
Üniversite temsilcileri
Uzmanlar veya danışmanlar

Yöntem ve Araçlar (Nasıl ?)
Katılımın her bir düzeyi için kullanılabilecek pek çok yöntem ve araç bulunmaktadır. Söz konusu yöntem
ve araçların seçimi, katılımın amacına, düzeyine ve yerel koşullara göre değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki
tabloda, katılımın farklı düzeylerinde kullanılabilecek farklı yöntem ve araçların bir listesi verilmektedir:
Katılımın Düzeyleri
Bilgilendirme

Olası Bazı Yöntem ve Araçlar
• Resmî yayın panosu
• Bilgilendirme telefon hattı
• Basın duyurusu, basın toplantıları
• Broşürler, posterler
• Belediye dergisi
• Sergi ve sunumlar
• Posta grubu (örn. elektronik posta duyurusu)
• Vatandaş Bilgilendirme Merkezi
• Medyadaki söyleşiler/makaleler
• Etkileşimli gösterimler
• Sosyal medya

Danışma

•
•
•
•
•
•
•
•

Anketler
Söyleşiler/grup söyleşileri/odak grup tartışmaları
Telefon söyleşileri
Danışma kurulu
İnternet üzerinden iletişim /İnternet forumu
Görüş alma
Talep-şikayet masaları
Sosyal medya

Dahil Etme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anketler
Söyleşiler/grup söyleşileri/odak grup tartışmaları
Telefon söyleşileri
Danışma kurulu
Kentli paneli
İnternet portalı
Açık posta kutusu
Yuvarlak masa toplantısı
Halk toplantıları
Kamuya açık tartışmalar
Organizasyon/Festival
Şehir yürüyüşleri
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Ortaklık

•
•
•

İnternet üzerinden iletişim /İnternet forumu
Sohbetler
Sosyal medya

•
•
•
•

Çalıştaylar
Vatandaş çalışma grupları
Belediye komisyonları
Planlama hafta sonu

2.3. Vatandaş Katılımının Düzeyleri2
Karar alma süreçlerine vatandaş katılımı, katılımın yoğunluğuna göre farklılaşmaktadır. Genellikle “katılım
merdiveni”3 adı verilen yöntem kullanılarak, katılımın en alt düzeyden en üst düzeye kadar değişen
seviyeleri yapılandırılmaktadır. Merdivendeki her bir basamak daha yüksek bir katılım düzeyini temsil
eder.
Literatürde katılım merdiveni, düzey sayısı, adlandırma vb. olarak farklı biçimlerde tarif edilebilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, katılım merdiveninde dört adet seviye sunulmaktadır: bilgilendirme, danışma,
dahil etme, ortaklık.
Grafik 2. Katılım Merdiveni

2

Bu bölümde yer alan bilgiler, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Code of Good Practice for Civil Participation in the
Decision-Making Process” belgesinden (https://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation) ve İçişleri Bakanlığı tarafından
yürütülen “Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Katılım El Kitabı”
(2012) belgesinden derlenmiştir.
3
Katılım merdiveni ilk olarak S. Arnstein tarafından “Journal of American Institute of Planners”, 35, 1969, 4, s. 216 – 224
kapsamında geliştirilmiştir.
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Katılım merdiveninde en yüksek basamak “devredilen yetkiler”dir. Bunun bilinen yöntemlerinden biri
referandum/halk oylamasıdır. Bu seviyede, karar alma yetkisi halka devredilmektedir. Türkiye’de bu
seviyede katılım çok yaygın olmadığından ötürü, bu çalışmada “devredilen yetkiler” seviyesine
değinilmeyecektir.

1. Bilgilendirme
Bilgilendirme, katılım merdiveninin en alt basamağında yer almakla birlikte, diğer basamakların tümünün
de temelini oluşturur, keza katılımcılığın her aşamasında bilgi gereklidir. Bu düzey katılımda, vatandaşlar
alınan kararlar ile ilgili olarak bilgilendirilirler. Vatandaşların karar alma süreçlerine sürece müdahil
olmalarının gerekmediği ya da etkileşime girmelerinin beklenmediği bir düzeydir. Dolayısıyla katılım çok
sınırlıdır.
Büyük ölçüde tek yönlü bir iletişimin kullanıldığı bilgilendirme düzeyinde, genelde iki yaklaşım yaygındır;
(a) vatandaşların bilgi almak için talepte ya da girişimde bulunması (örn. sorular içeren mektup
göndermek, bilgilendirme hattını aramak, gidip resmî panoya bakmak gibi); (b) karar alıcıların bilgi sağlama
konusunda pro-aktif bir yaklaşım göstermesi, yani bilgiyi, vatandaşlar talep etmeden önce sunması
(belediyelerin resmi internet sayfalarında duyuru yapması, reklam panolarında bilgilendirme,
vatandaşlara broşür dağıtımı gibi).
2. Danışma
Danışma düzeyi, karar alıcıların, vatandaşları belli bir konuda haberdar ettikleri ve vatandaşların
görüşlerini, yorumlarını ve geri bildirimlerini talep ettikleri süreçleri içermektedir. İki yönlü bir iletişimin
olduğu bu düzeyde, danışılacak konuların belirlenmesi ve bu çerçevede yapılan girişimlerin başlatılması
karar alıcılar tarafından yapılır, vatandaşlar görüş/fikir veren taraf olarak görülürler. Kamuoyu yoklaması,
bir plan hakkında görüş alma gibi uygulamalar bu düzey katılımın konusudur.
3. Dahil etme
Dahil etme düzeyinde, vatandaşlar karar alma süreçlerinde tartışmalara ortak olabilecek taraflar olarak
görülür ve bu çerçevede dahil edilirler. Süreci her iki taraf da başlatabilir. İki yönlü ve büyük ölçüde yüz
yüze bir iletişimin olduğu bu katılım düzeyinde, karşılıklı görüş alışverişi ve kapsamlı istişareler yürütülür.
Her ne kadar önceki düzeylere göre daha üst düzey bir katılım söz konusu olsa da, süreçte nihai kararı
verenler, vatandaşlar değil yönetimlerdir. Vatandaş toplantıları, kamuya açık özel konulu oturumlar,
istişare kurulları gibi uygulamalar genellikle bu düzey katılımın konusudur.
4. Ortaklık
Ortaklık, burada sunulan katılım merdivenindeki en yüksek katılım düzeyini ifade etmektedir. Vatandaşlar
ve yönetimler, karar alma süreçlerinde işbirliği yapmak üzere bir araya gelirler ve ortaklıklar kurarlar. Bu
ortaklıklarda, belli oranlarda görev ve sorumluluklar paylaşılır. Süreç boyunca, tüm fikirlerin, görüşlerin ya
da itirazların derlenmesine ve ayrıntılarıyla tartışılmasına olanak sağlanır.
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Ortaklık, karar alma süreçlerinin her aşamasında ayrı ayrı yapılabilir. Bu düzey katılımda, yönetimlerin
sürece bağlılığı merdivenin diğer düzeylerine kıyasla çok daha büyüktür. Yani, nihai kararı yönetimler verse
de, çoğunlukla üzerinde mutabık kalınan kararlarla süreç sonuçlanır. Dolayısıyla, sürece dahil olan tüm
paydaşlar eşit ortaklar gibi davranır ve kendilerini alınan kararlardan kendilerini alınan sorun ve
kararlardan sorumlu görür.

3. Türkiye’de Yerel Yönetişimde Katılımcılık
3.1. Yerel Düzeyde Katılımın Yasal Çerçevesi
Türkiye’de katılımı sağlamaya yönelik çeşitli yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’nde farklı araç ve mekanizmalar tanımlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu, katılımın farklı düzeylerine ilişkin olarak aşağıdaki hükümlere yer
vermektedir:
•

•

•
•
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Mahalle ve Yönetimi (Madde 9): “Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Muhtar,
mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini
geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili
konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri
yapmakla yükümlüdür. 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.”
Hemşehri Hukuku (Madde 13): “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin,
belediye karar alma ve hizmet tedariki süreçlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında
bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan
onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında sosyal
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları
yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.
Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan
kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarını ödemekle yükümlüdür.”
Belediyenin Yetki ve İmtiyazları (Madde 15): “Belediye, yurttaşların belediye hizmetleriyle ilgili
görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.”
Meclis Toplantısı (Madde 20): “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde
toplanır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Meclis
toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine,
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.”

•

•
•

•

•

•

Gündem (Madde 21): “Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı
tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka
duyurulur.”
Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (Madde 23): “Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün
içinde uygun araçlarla halka duyurulur.”
İhtisas Komisyonları (Madde 24): “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. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir,
çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere
belirlenecek bedel karşılığında verilir.”
Stratejik Plan ve Performans Programı (Madde 41): “Belediye başkanı, mahallî idareler genel
seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun
olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp
belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil
toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer.”
Kent Konseyi (Madde 76): “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî
partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve
destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme
alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım (Madde 77): “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal
hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin
katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve
esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ise katılımın farklı düzeylerine ilişkin olarak aşağıdaki hükümlere
yer vermektedir:
•

Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları (Madde 7):
“a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik
plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
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•

•

•

•
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v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.”
Altyapı Hizmetleri (Madde 8): “Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde
yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında,
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı
alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi
belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.
Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri
de davet edilerek görüşleri alınır.”
Ulaşım Hizmetleri (Madde 9): “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her
türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye
başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve
kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk
kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde
koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına
ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst
kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”
Büyükşehir Meclis Toplantısı (Madde 13): “Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası
önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı
yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla
belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının
yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.”
İhtisas Komisyonları (Madde 15): “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız
üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması
suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe
komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması
zorunludur. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili
olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili
bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika
konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına
katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda
görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir,
çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek
maliyet bedeli karşılığında verilir.”

•

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri (Madde 18, b.): “Belediyeyi stratejik plâna
uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere
uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak.”

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nda aşağıdaki hükümler yer almaktadır.
•
•

Bilgi Edinme Hakkı (Madde 4): “Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.”
Bilgi Verme Yükümlülüğü (Madde 5): “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar
dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme
başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla
yükümlüdürler.”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda aşağıdaki hükümler yer almaktadır.
•

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe (Madde 9): “Kamu idareleri; kalkınma
planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
•

Genel İlkeler (Madde 5):
“(1) Stratejik planlama sürecinde aşağıdaki genel ilkelere uyulur:
a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından
hazırlanır.
b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu
idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu
idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve
performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler.
ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji
geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.
d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler
sorumludur.
e) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık
sürecinden önce özel bir çalışma olarak başlatılır.
f) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim
kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır.
g) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır.
ğ) Stratejik plan hazırlama süreci Bakanlık ile yakın işbirliği içerisinde yürütülür.
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h) Kamu idarelerinin stratejik planları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza, rehberlere ve
Bakanlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere uygun olarak hazırlanır.”
•

Stratejik Planların Sunulması ve Kamuoyuna Açıklanması (Madde 14):
“(1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında bakanın,
mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayını müteakip performans
programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Bakanlığa ve Maliye Bakanlığına elektronik
nüshasıyla birlikte gönderilir.
(2) Stratejik planlar, bütçe ve denetim süreçlerinde esas alınmak üzere ilgili kamu idaresi
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştay’a elektronik
nüshasıyla birlikte gönderilir.
(3) Mahallî idareler, ilgili meclisleri tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını Bakanlığa ve
İçişleri Bakanlığına elektronik nüshasıyla birlikte gönderir.
(4) Stratejik planlar kamu idarelerinin internet sitelerinde yayımlanır.”

•

Stratejik Planların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Uygulama Sonuçları (Madde 16):
“(1) İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili
performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin;
harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve üst
yöneticiye sunulması ise strateji geliştirme biriminin sorumluluğundadır. Hedeflerin ve ilgili
performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisine
verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk düzeyini azaltmaz.
(2) Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın
Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar.
(3) Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme
toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar. Bu toplantılara strateji
geliştirme birim yöneticisi de katılır. Bu toplantıların sonucunda üst yönetici, stratejik plan
döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve
ilgili birimleri görevlendirir.
(4) Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli
önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.
(5) Stratejik plan dönemi sonunda stratejik plan gerçekleşme raporu hazırlanır.
(6) Bakanlık, kamu idarelerinin stratejik planlarının değerlendirme ve uygulama sonuçlarını
kamuoyuna açıklayabilir.”

2006 yılında yürürlüğe giren ve 2009 yılında değişikliğe uğrayan 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği,
kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık,
hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan
kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
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Yönetmelik, kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim
anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda
bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük
esasında oluşmuş meclisleri ve çalışma guruplarını ortak yapılar olarak tanımlamaktadır.
Kent Konseyleri, belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay
içinde, merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu
ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen aşağıdaki kişi, kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.
•

•

Kent Konseyi Üyeliği (Madde 8):
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde
belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının
yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri
temsilcileri,
e) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla
olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili
dernekler ile vakıfların temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.
Kent Konseyinin Görevleri (Madde 6):
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini
sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik
planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
e) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve
yoksulluğu giderici programları desteklemek,
h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
i) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak
ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
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j)

•

•

•

•

•
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Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin
uygulanmasına katkıda bulunmak,
k) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini
sağlamaktır.
Kent Konseyinin Organları (Madde 9):
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve çalışma grupları
d) Kent konseyi başkanı
Genel Kurul (Madde 10):
1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur.
Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin
salt çoğunluğu ile toplanır.
2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme
kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını,
bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
Yürütme Kurulu (Madde 11):
1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev
yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden
oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en
yaşlı üyesi başkanlık eder.
2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan
görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
Kent Konseyi Başkanı (Madde 11/A):
1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi,
yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için
üç yıldır.
2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada
üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla
oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.
4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı
hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
Meclisler ve Çalışma Grupları (Madde 12):
1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.
2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.
3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda
görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde ise aşağıdaki hükümler yer almaktadır.
•

Görüşlerin İlanı (Madde 14):

“Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında
değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna
duyurulur.”
•

Kent Konseyinin Mali Yapısı (Madde 16/A):

“Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve
destek sağlar.”

10. ve 11. Kalkınma Planında “Katılımcılık”
Kalkınma planları, uygulanan politikaların gelecek planları ve projeksiyonları açısından önem taşımaktadır.
10. Kalkınma Planı’nda (2014-2018), katılımcılık ve yönetişim ile ilgili hedeflere yer verilmiştir. Plan hedef
politikalarının yer aldığı ikinci bölümde; insanı odak alan bir kalkınma süreci ile tüm vatandaşların ve her
yörenin katılımının azami düzeye çıkarılması, kalkınmanın sonuçlarından herkesin daha asil bir şekilde pay
alması hedeflenmiştir. Temel hak ve özgürlük alanındaki hedeflerle ilgili olarak “Çoğulcu ve katılımcı
demokratik siyasal süreç çerçevesinde STK’ları ve ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerilerinin
alınmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek” denilmiştir. Katılımcı stratejik yönetim hedefi ise,
“kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin arttırılması ve hesap verebilirlik anlayışının,
planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi
temel araçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık,
şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir” şeklinde belirtilmiştir. 10. Kalkınma
Planı’nda, sektörlere vatandaş katılımının sağlanması da hedeflenmiştir. Örneğin, turizm sektörü için
“turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın turizm ile ilgili
kararlara katılımı artırılacaktır” denilmiştir. Mahalli idareler ile ilgili amaç ve hedeflere bakıldığında,
mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı,
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması
hedeflenmiştir.
11. Kalkınma Planı (2019-2023), istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan
ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi
yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır. Plan’ın “Hukuk devleti,
demokratikleşme ve iyi yönetişim” ekseni altında “İyi Yönetişim” başlığı altında katılımcılık ile ilgili politika
ve tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•

(782) Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika yapma süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır.
(782.1.) Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
(788.4.) Kamu hizmetinde eşitlik ve adaletin tesis edilmesi ve iyi yönetim ilkelerinin hayata
geçirilmesine katkı sağlamak için vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini karar alıcılara
iletmesine imkân sağlayacak yeni katılımcı mekanizmalar geliştirilecektir.
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“Yerel Yönetimler” başlığı altında katılımcılık ile ilgili politika ve tedbirler ise şöyledir:
•
•

(800) Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü
güçlendirilecektir.
(800.1.) Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım
mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak
önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu
kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.

11. Kalkınma Planı, bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumun tüm
kesimlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu kapsamda
3500’ü aşkın kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyenin bir araya
gelerek katkı verdiği 75 adet özel ihtisas komisyonu (ÖİK) ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Türkiye’nin
kalkınma önceliklerine yönelik görüş alışveriş süreci kapsamında 81 ilde toplam 267 adet toplantı ve
çalıştay düzenlenerek yerel düzeyde yaklaşık 12 bin kişinin katkısı alınmıştır. Bunun yanı sıra, kalkınma
ajansları aracılığıyla, mahalli idarelerin ve yerel aktörlerin Türkiye’nin kalkınma öncelikleri konusundaki
görüşleri alınmıştır. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen “vatandaş anketi” yoluyla 19 bin kişiyi aşkın
katılımcıdan plan önceliklerine dair fikir ve öneriler alınmıştır. Bu durum, 11. Kalkınma Planı’nın katılımcı
bir yöntemle hazırlandığını ve katılma verdiği önemi göstermektedir.

3.2. Türkiye’de Yerel Yönetişim Bağlamında Katılımcılık ile İlgili Mevcut Modeller
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği
(AB) ve Dünya Bankası (WB) gibi çeşitli uluslararası örgütler, yönetişim konusunda bir tanımlama yaparak,
iyi yönetişimi ortaya çıkaran unsurları belirlemişlerdir. Avrupa Birliği, Avrupa’da Yönetişim Resmi Raporu4
kapsamında yönetişim kavramını ortaya koymuştur. Avrupa’da yönetişim terimi, Avrupa düzeyinde
yetkinin kullanım biçimini etkileyen kural, süreç ve davranışları, açıklık (şeffaflık), katılım, hesap
verebilirlik, etkinlik ve tutarlılık niteliklerini ifade etmektedir.5
İyi yönetişim kriterlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin çeşitli yöntemler mevcuttur. Yöntemlerin
farklılaşması, ülkelerin kendi iç dinamiklerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra
toplumlar sürekli değişmekte, değişimler neticesinde ülkelerin uyguladıkları yöntemler ve araçlar devamlı
iyileştirilmekte ve toplumdaki değişikliklere uyarlanmaktadır.
Avrupa’da Yönetişim Resmi Raporu Türkiye’de de benimsenmiş, yönetişim kavramına ilişkin tanım, Kent
Konseyi Yönetmeliği Madde 4(d) içerisinde yer almıştır. Buna göre “yönetişim, saydamlık; hesap
verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal
ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder”.6

4

Commission of the European Communities, (2001), “European Governance: A White Paper”. (Brussels, 25.07.2001,
COM, 428 Final)
5
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (2014), Stratejik Yerel Yönetişim Projesi. “Yönetişim ve Katılım
Rehberi”
6
Türkiye’de geliştirilen bir katılımcı-demokratik yerel yönetişim modeli olarak ‘kent konseyleri’, Sadun Emrealp,
Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulusal Koordinatörü & Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı
Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Kasım 2009.
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Katılım, iyi yönetişimin en temel ilkelerinden birisidir. Bu raporun Katılım ve Katılım Mekanizmalarına Bakış
Bölümü kapsamında ele alındığı üzere, katılım kavramı kullanılırken 2 temel unsura vurgu yapılmaktadır:
(1) Yerel düzey ve (2) Vatandaş katılımı.
Türkiye’de özellikle 2004-2005 yıllarında yürürlüğe giren yerel yönetim reformu yasaları ile katılıma vurgu
yapılmış, yararlanıcı-vatandaş odaklı düşünce yapısı benimsenmeye başlanmıştır. Yürürlüğe giren yasalar
yerel yönetimleri, katılımcı stratejik planlama, belediye hizmetlerine gönüllü katılım, belediye meclislerine
ve kent konseylerine katılım, bütçede ve belediye meclisinin diğer kararlarında saydamlık ve hesap
verebilirlik çerçevesinde vatandaşlarla etkileşime geçmeye teşvik etmektedir. Merkezi yönetimin taşra
teşkilatları da benzer şekilde, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklılığına daha fazla önem göstermeye
başlamıştır.
Karar alma mekanizmalarına katılım konusunu ele alırken üzerinde en çok durulan örgütlenmeler, kamu
idari sistemimiz içerisinde vatandaşa en yakın hizmet veren (dolayısıyla karar alan) idari birimler olması
bakımından, yerel yönetimlerdir. Dolayısıyla, karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanabilmesi
için ölçek olarak en uygun kamu idaresi birimleri olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de yerel düzeyde katılım konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında, kararlardan etkilenen
taraflar (katılımın sivil tarafı) olarak büyük ölçüde kent konseyleri, STK’lar, meslek kuruluşları gibi örgütlü
kesimlerin akla geldiği, katılım süreçlerinde vatandaş inisiyatifleri, platformlar gibi oluşumlar ile örgütsüz
kesimlerin ve vatandaşların bu süreçlerde yeteri ölçüde yer almadıkları görülmektedir. Dolayısıyla, karar
alma süreçlerinde daha geniş bir temsiliyetin sağlanabilmesi adına örgütlü/örgütsüz tüm kesimleri
içerecek şekilde “vatandaş katılımı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu çerçevede, önceki bölümlerde belirtildiği
üzere bu raporda kullanılan katılım, yerel düzeydeki karar alma mekanizmalarına vatandaş katılımını ifade
etmektedir.
Türkiye’de yerel yönetişim bağlamında katılıma ilişkin, (1) Analiz ve Planlama, (2) Bütçeleme, (3)
Onaylama, (4) Uygulama ve (5) İzleme-Değerlendirme aşamaları içerisinde kullanılan çeşitli modeller
mevcuttur.
Stratejik Plan Yoluyla Katılım
Türkiye’de giderek önem kazanan Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının bir yansıması olan ve Türk kamu
yönetiminde temel bir araç olarak benimsenmesinin yanı sıra bir katılımcılık modeli olan stratejik
planlamaya yönelik, çalışmalarda bulunulmaktadır. Türkiye’de nüfusu 50.000'in üzerinde olan tüm
belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu tutulmuştur.
Yerel yönetimler; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlarlar.
Katılımcılık, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Belediyenin etkileşim içinde olduğu
tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını
artırmaktadır. Diğer yandan, belediye hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, durum analizi
kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.
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Paydaşlar, belediyenin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar
ile yararlanıcılar/vatandaşlar olarak sınıflandırılmaktadır.
İç Paydaşlar: Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa)
ilgili/bağlı kuruluşlardır. Belediye çalışanları, yöneticileri ve belediyenin bağlı olduğu başkan, iç paydaşlara
örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaşlar: Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır. Belediye faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeye girdi
sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Vatandaşlar (Yararlanıcılar): Belediyenin ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan
yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.
Yerel yönetimlerde stratejik planlar kentin geleceğinin planlanmasında çok önemli bir belge olduğundan
yukarı sayılan paydaş gruplarının desteğinin alınması gereklidir. Bunun için stratejik planlar hazırlanırken
bu gruplarla bir şekilde iletişime geçilmesi, görüş ve önerilerinin alınması, bunlardan kabul görenlerin
değerlendirilmesi, kabul görmeyenlerin nedenleri ile birlikte paydaşlara anlatılması gerekmektedir.
Böylelikle, belediye yönetimi ile sivil toplum grupları arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlanarak,
stratejik plana yerel kamuoyu desteği temin edilmiş olacaktır.
Türkiye’de 50.000 üzeri nüfusa sahip olan ve stratejik plan hazırlaması zorunlu olan 345 belediye
bulunmaktadır7. Nüfusu 50.000 ve üzeri, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir olan illerde Stratejik Plan
hazırlamakla yükümlü belediye sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7

http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/SuGoa+Stratejik_Plan_Hazirlamakla_Yukumlu_Nufusu_50_000
_ve_Uzeri_Belediyeler.pdf
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Tablo 2: Nüfusu 50.000 ve Üzeri, 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Olan İllerde Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü
Belediye Sayısı

İller

Nüfusu 50.000 ve Üzeri, 6360
sayılı Kanun ile Büyükşehir Olan
İllerde Stratejik Plan Hazırlamakla
Yükümlü Belediye Sayısı

1

Aydın

7

2

Muğla

7

3

Denizli

6

4

Hatay

11

5

Kahramanmaraş

8

6

Malatya

3

7

Manisa

9

8

Mardin

6

9

Balıkesir

8

10

Van

8

11

Şanlıurfa

12

12

Tekirdağ

7

13

Trabzon

3

14

Ordu

4

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir statüsü kazanan 14 yeni büyükşehir belediyesinin 2020-2024 yılları
stratejik planları incelendiğinde, tüm büyükşehir belediyelerinin temel değerleri arasında katılımcılık yer
almaktadır. 14 büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesi, katılımcılığa Plan’ın stratejik hedef ve amaçlar
bölümünde yer vermiştir. Belediye hizmetlerinin katılımcı ve demokratik gerçekleştirilmesi, ilde tüm
belediyelerin bünyesinde kent konseylerinin kurulması, mevcutta kent konseyi bulunan ilçelerde mahalle
meclislerinin kurulması, STK’larla katılımcılık ve istişare mekanizmalarının geliştirilmesi, ilçe belediyeleri
ve diğer paydaşlarla eşgüdüm içerisinde çalışılması, planlarda yer alan hedeflere örnek teşkil etmektedir.
14 yeni büyükşehir belediyesinden 4 tanesi ise kapsamlı ve detaylı olmasa da katılımcılığa, sadece vatandaş
memnuniyetinin arttırılması ve şikayet- talep mekanizmasının iyileştirilmesi stratejik hedef ve amaçları
kapsamında atıf yapmıştır. 7 büyükşehir belediyesi ise katılımcılığı, sadece temel değerleri olarak ifade
etmiş, stratejik hedef ve amaçlar bölümünde bu değere yönelik somut faaliyet planlaması yapmamıştır.
Belediye Meclisleri Yoluyla Katılım
Belediye meclisi belediyenin karar organıdır. Belediye meclisi seçilmiş, yerel halkı temsil eden üyelerden
oluşur. Belediye meclisleri oluşumu itibariyle kette yaşayanların siyasi tercihlerini yansıtırlar. Bu nedenle
kentte yaşayan vatandaşların siyasi örgütleri ve bunlara destek veren sivil toplum kuruluşları belediyenin
bütçe yönetimindeki tercihlerini belediye meclisi aracılığıyla, bir bakıma temsili olarak yansıtmış olurlar.
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Stratejik planların ve bütçelerin hazırlanmasında katılımcılığı sağlamada meclislerin önemli rolü vardır.
Belediye bütçelerinin nihai halleri, belediye meclislerince verilir. Bütçeler, belediye meclisinin bir kararıdır.
Stratejik planları, yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans
ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak meclisin görevidir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtildiği üzere, toplantının yeri ve zamanı mutat
usullerle belde halkına duyurulmakta olup, meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanının veya
üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı
oturum yapılmasına karar verilebilir. Türkiye’de il ve ilçe düzeyinde belediye meclis toplantılarına meclis
üyeleri dışında kent konseyleri, STK’lar ve meslek odaları temsilcileri ile muhtarların katılımı bir diğer
katılımcılık modelidir. Paydaş temsilcileri oy hakkı olmaksızın, meclis toplantılarına iştirak edebilmekte,
katılımlar sayıca az olmakla birlikte, bazı belediyelerce paydaşlara davet usulüyle gerçekleştirilmektedir.
Bazı paydaş temsilcilerinin ise davet almaksızın katılım konusunda proaktif yaklaşımları sayesinde katılım
sağlanmaktadır. Meclis toplantıları vatandaşlara da açık olup, Türkiye’deki katılımcılık modelinde meclis
toplantılarına vatandaş katılımı düşüktür. Belediye internet sitesinden toplantının canlı yayınlandığı
durumlar dışında, vatandaşlar ve örgütsüz kesim belediye meclis çalışmaları dışında kalmaktadırlar.
İhtisas Komisyonları Yoluyla Katılım
Belediye meclislerindeki karar alma sürecinin önemli unsurlarından bir tanesi ihtisas komisyonları
kurulmasıdır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediye meclislerinin her ay toplanan daha güçlü bir karar
organı olarak yapılandırılmasına paralel olarak, ihtisas komisyonu modeli de geliştirilmiştir8. 2003 yılından
sonra yerel yönetimlerle ilgili yeniden yapılanma çalışmalarının temellerinden biri olarak kabul edilen
“Katılımcılık ve Çok Ortaklılık: Yönetişim” kavramlarımın bir yansıması olarak meclis komisyonlarında
katılımcı bir süreç öngörülmüştür. Komisyon toplantılarına meclis üyeleri dışında resmi ve sivil çeşitli
kurum temsilcileri ve uzman kişilerin katılarak görüşlerini aktarmalarına olanak sağlanmıştır.
Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun,
sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına
katılabilmekte ve görüş bildirebilmektedirler. Komisyon toplantıları bu kesimler dışında halka açık değildir.
İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir
belediye meclisinde karara bağlanmaktadır. Komisyon raporları alenî olup, çeşitli yollarla halka
duyurulmaktadır.
Kent Konseyleri Yoluyla Katılım
Kent konseyleri, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının ve vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri temelinde tartışıldığı ve çözüm geliştirmek üzere, merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu bir araya getiren yönetişim modelleridir.
2006 yılında yürürlüğe giren ve 2009 yılında değişikliğe uğrayan 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile
belediye teşkilatı olan yerlerde kent konseyinin oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir.

8

T.C. Marmara Belediyeler Birliği, Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği,
2013.
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Yönetmelik, kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim
anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda
bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük
esasında oluşmuş meclisleri ve çalışma guruplarını ortak yapılar olarak tanımlamaktadır.
Kent konseyleri bütçenin katılımcı olarak yapılması için de elverişli bir ortam sağlamaktadırlar. Kent
konseyi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin,
ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının
temsilcilerinin katılımı ile oluşmakta; kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmekte ve bütçe hazırlama sürecinde bu görüşlerden
yararlanılmaktadır.
Geniş bir ortak listesi bulunan kent konseyi temsilcilerinin bütçe hazırlama süresine katılımının sağlanması
önemlidir. Bu katılım belediye bütçelerinin sahiplenilmesini ve istenilen hedeflerin başarılmasında önemli
bir destek olacaktır. Ancak uygulamada bütçe hazırlık sürecine kent konseyinin etkili bir şekilde katılımını
destekleyecek bir sistem yoktur.
Yerel Vatandaşların Bütçe Hazırlık Sürecine Katılımı
Bütçe hazırlamak daha çok bürokratik ve teknik bir iş olarak tanımlanmaktadır. Bütçe hazırlık sürecinde
yatırım planlaması yapmak gerek idari ve gerekse teknik açıdan zordur. Ancak bütçe hazırlık sürecine
vatandaş katılımının sağlanması bu süreci kolaylaştırıcı olarak değerlendirilmektedir. Bürokratlarca yerel
bütçeler hazırlanmadan önce yatırımların planlanması aşamasında kentin değişik mahallelerinde ikamet
eden vatandaşlarla iletişim kanalı oluşturularak kentte ve mahallelerinde neye ve hangi yatırımlara ihtiyaç
olduğunun belirli bir yöntemle belediyeye ulaştırılmaları sağlanabilmektedir. Böylece kentin değişik
mahallelerinden gelen talepler değerlendirilerek kentin değişik mahallelerindeki öncelikli hizmet
gereksinimleri belirlenebilmektedir. Bundan sonraki süreçte, bütçe imkanları dikkate alınarak kaynakların
nasıl planlanacağına karar verilmektedir.
Bu sürecin sağlıklı çalışabilmesi için STK’ların vatandaşları sürece dahil olma ve görüş bildirmeleri
konusunda teşvik ederek mahalleler bazında hizmet gereksinimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesine
yardımcı olmaları gerekmektedir.
Katılımcı Bütçeleme
Katılımcı bütçe yerel düzeyde vatandaşları bütçe hazırlama sürecinde belediye yöneticileri ile bir araya
getiren ve karar alma sürecine katılmalarını sağlayan bir süreçtir. Belirli bir bölgedeki yerel yönetim
biriminin mevcut kamu mali kaynaklarının bütününün veya bir kısmının kamu hizmetlerine tahsis edilmesi
ve yönetilmesinde karar alma sürecine vatandaşların katılmasına izin veren bir model olarak da
tanımlanmaktadır. Katılımcı bütçe vatandaşların karar alma sürecine katılımını sağlarken, diğer yandan
belediyede bütçe işlemlerinde saydamlığın, etkinliğin ve hesap verilebilirliğin oluşmasına da katkı
sağlamaktadır.
Mahalle Meclisleri Yoluyla Katılım
Büyük ölçüde komşuluk ilişkilerine ve kişisel tanışıklığa dayanan, bireylerin günlük yaşamlarını etkileyen
kararlara doğrudan katılımı sağlayacak “birinci basamak yerel yönetim” özelliği taşıyan mahalle ölçeğinde
katılımcı mekanizmaların oluşturulması, katılım düşüncesinin toplumun bütün düzey ve kesimlerine
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ulaşabilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir9. Günümüzde bu mekanizmaların başında Mahalle
Meclisleri gelmektedir.
Mahalle Meclisleri, kent konseyleri çatısı altında kurulan ve yerel yönetimlerin katılım yoluyla demokrasi
amacını gerçekleştirmeleri için yaygınlaştırılmaya çalışılan katılım modellerinden bir tanesi olarak
değerlendirilmektedir. Mahalle sakinlerine, yöneticilerle aynı platformda buluşma fırsatı sağlayan mahalle
meclisleri aynı zamanda bireylere yaşadıkları alan ile ilgili yönetsel kararlara doğrudan katılım fırsatı da
vermektedir. İstek, dilek ve şikâyetlerini yönetim kademesine belirli aralıklarla iletme imkânı yakalayan
bireyler, politika yapımının aktörleri haline gelmektedirler.
Demokratik yerel yönetim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan mahalle meclisleri, çalışma usul
ve esaslarının belirlendiği “Mahalle Meclisleri Çalışma Yönergesi”nin hazırlanıp ilgili Kent Konseyi Genel
Kurulu’nda onaylanarak hayata geçmektedirler. Genel olarak mahalle muhtarı, İhtiyar Heyeti üyeleri,
mahallede bulunan okullardan seçilen temsilciler, Aile Sağlığı Merkezi temsilcisi, STK’ların (dernek, birlik,
kulüp, kooperatif vb.) temsilcileri, spor kulüplerinin temsilcileri gibi doğal üyelerden oluşan mahalle
meclisleri, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde çalışmalar
yürütmektedir.10
Mahalle meclislerinin Türkiye’de uygulama alanına yansıyan örnekleri incelendiğinde her kent konseyinin
kendi işleyişine uygun olarak küçük farklılıklarla mahalle meclislerini oluşturdukları görülmektedir. Bursa
Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında kurulan mahalle meclislerinde 300 vatandaşa 1 temsilci düşecek şekilde
bir düzenlemeye gidilirken, Bodrum Kent Konseyi çatısı altından kurulan mahalle meclislerinde ise sayı,
100 kişiye 1 temsilci düşecek şekilde belirlenmiştir. Yine Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında kurulan mahalle
meclislerinde seçimlerde belirli oranlarda kadın veya gençlik kotaları uygulanırken Bodrum Kent Konseyi
çatısı altında kurulan mahalle meclislerinde engelli ve LGBT kotaları uygulanmaktadır. Eskişehir
Odunpazarı Kent Konseyi çatısı altında kurulan mahalle meclislerinde ise söz konusu kotalara yer
verilmemektedir. Her ne kadar uygulamada kente özgü küçük değişikliklere gidilse de, temel olarak bütün
mahalle meclisleri gönüllük esasına dayanmakta ve aynı çalışma yönergesi üzerinden hayata geçmektedir.
Bunun yanı sıra Türkiye’de örneklerine rastlanmakla birlikte mahalle meclisleri modeli, henüz yeterli
yaygınlığa ve işlevselliğe ulaşamamıştır.
Vatandaşların Talep ve Şikâyet Hatları ile Katılımları
CİMER ve E-Devlet Kapısı
20.01.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu yönetimi
literatüründe “yönetişim” ve “yönetime katılma” kavramlarının ön plana çıktığı, başarılı bir kamu yönetimi
ve demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi için, vatandaşların yönetime ilişkin şikâyet, talep, görüş ve
önerilerini kolayca iletebilecekleri, iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulması gerektiği ifade edilmiştir.
Söz konusu şikâyet, talep, görüş ve önerilerin işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine
hızlı bir cevap verilmesi amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık adıyla
Türkiye genelinde ALO-150 telefon hattı ve BİMER bilgi işlem programı hayata geçirilmiştir. (Başbakanlık
Genelgesi, 2006). 2006 yılından itibaren aktif olarak vatandaşlara çözüm sunmayı amaçlayan Başbakanlık
9

EMREALP, S. (2010). Türkiye’nin Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli Olarak Dünyaya Armağanı: Kent Konseyleri.
İstanbul: UCLG-MEWA Yayını.
10
EMREALP, S. (2010). Türkiye’nin Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli Olarak Dünyaya Armağanı: Kent Konseyleri.
İstanbul: UCLG-MEWA Yayını.
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İletişim Merkezi, 09.07.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle beraber, “Yönetime
katılın, çözüme ortak olun.” Sloganı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olarak güncellenmiştir.
Bununla beraber; 03.09.2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu ve vatandaşın Devlet
hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla e-Devlet Kapısı
kurulmuştur. Zaman içerisinde kurumların entegrasyonu ve elektronik hizmetlerin çoğalması ile kamu
hizmetlerine ilişkin başvuru ve ödeme işlemleri, belge talepleri, belediye hizmetlerine erişim ve
şikâyet/öneri/istek iletme gibi pek çok hizmet internet ortamında tek tıkla ulaşılır hale gelmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Vasıtasıyla Katılım
14.06.2012 tarihinde kabul edilen 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile; kamu hizmetlerinin
işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve
işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu
oluşturmuştur.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Madde 1’de belirtildiği üzere; denetim faaliyetini şikâyet
mekanizması suretiyle yapmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar, kamu yönetimde şeffaflık ve hesap
verebilirliği sağlamaya yönelik bir uygulama olsa da başvuru yapılmadan re ’sen incelemede bulunmaması
bakımından katılımı öngören bir yapıdadır. Başvurular, kurumsal web sitesi üzerinden, e-posta yoluyla,
kuruma dilekçe sunarak, şikâyetin bulunduğu ilin valiliği veya ilçenin kaymakamlığı aracılığıyla
yapılabilmektedir.
Kuruma, kamu gücü ve kaynağını kullanan tüm kamu kurum/kuruluşları ile kamu hizmeti sunan özel hukuk
tüzel kişileri (kamuya yararlı dernek ve vakıflar, elektrik veya doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren
şirketler vb.) hakkında şikâyet başvurusu yapılabilmektedir. Ombudsmanlığa yapılan başvurular kural
olarak en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bu bakımdan çözüm odaklı ve etkin bir katılım
mekanizması ve modeli olarak değerlendirilmektedir.

4. Yerel Katılımcı mekanizmaların Mevcut Durumu
4.1. Mevcut Raporların Değerlendirilmesi
Yerel Yönetim Reformu 2. Aşama Projesi
Yerel Yönetim Reformu 2.Aşama Projesi kapsamında, pilot yerel yönetimlerin11 yerel katılım
mekanizmaları bakımından mevcut durumlarının değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 2010
yılında gerçekleştirilen söz konusu çalışmada ortaya konan bulgular içerisinde, günümüzde de halen
geçerliliğini koruduğu ve bu rapor için de önemli olduğu düşünülen hususlar aşağıda verilmektedir:
•

11

İyi uygulamalarıyla methedilen kent konseyleri sadece toplum gelişimi konularında başarılıdırlar.
9 pilot kent konseyi arasında, hiçbiri yerel siyasi kararlarda yer almamıştır ve hiçbiri herhangi bir
izleme faaliyeti yürütmemektedir.

Polatlı, Nazilli, Malatya, Şehitkamil, Bandırma, Balıkesir, Kocaeli, Nilüfer, Mersin Belediyeleri
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Halkın belediye işlerine siyasi katılımı sadece marjinal düzeydedir. Kent konseyleri yerel politikaları
etkilememektedirler (bununla birlikte tersi doğrudur: yerel siyasetçiler konumlarını güçlendirmek
için kent konseylerini kullanmaktadırlar).
Bazı kentlerde kent konseyi yürütme kurulu “şehir eşrafı/seçkinleri” arasından oluşturulmuştur;
bu da yürütme kurulunun bir “Şehir Kulübü̈” gibi görünmesine neden olmaktadır. Yardımsever
faaliyetlerde bulunan ve kent hakkında fikirler, görüşler üreterek kent politikalarını etkilemeye
çalışan bu tür örgütlenmeler birer sivil toplum kuruluşu olarak yararlıdırlar, ancak yürütme
kurulunun da bu şeklide yapılandırılması, kent konseylerinin geniş tabanlı halk katılımı hedefiyle
örtüşmemektedir.
Genel kamuoyu kent konseylerinin varlığından haberdar değildir, haberi olanların ise işlevi
konusunda fikirleri yoktur.
Kent konseyinin belediyenin bir uzantısı olarak görülmesi çok sık rastlanan bir durumdur: ya
belediyenin bir birimi oldukları ya da belediye başkanının tam siyasi kontrolü̈ altında oldukları
düşünülmektedir.
Genel kamuoyu kent konseyine nasıl dahil olacağını bilmemektedir. Kent konseyleri gönüllüleri
sıcak karşılasa da, üye olma süreci şeffaf olarak tanımlanmamakta bu da üye sayılarının azlığıyla
sonuçlanmaktadır. Kent konseyine üyeliğin daha net olarak tanımlanıp yapılandırılmasına ihtiyaç
vardır.
Kent konseylerinin planlamaya katılımını aksatan önemli bir nokta da hem stratejik planlama hem
de kent konseylerinin oluşturulması yerel seçimlerin hemen ardından eş zamanlı olarak
yapılmasıdır. Stratejik Plan üretimi sırasında faal olan, kurulu olan bir kent konseyi yoktur; bu
yüzden planlama sürecine dahil edilememektedir.
Çalışma grupları, kent konseyleri içinde daha sivil niteliktedirler ve üyeleri/katılımcıları gönüllü̈
olarak katkıda bulunmaktadırlar. Çalışma gruplarında üyeler STK temsilcisi olmaktan daha ziyade
birey olarak etkindirler ve çoğu durumda da herhangi bir kuruluşla ilişkisi olmayan bağımsız
gönüllülerdir.
Tüm pilot kent konseylerinde, kadın gönüllüler en aktif katılımcılardır. Sadece Kadın Meclislerinde
değil çalışma gruplarındaki kadınlar da çok daha fazla sorumluluk ve inisiyatif almaktadır.
Genelde, normalde yerel politikaya aktif olarak katılan meslek odaları veya TEMA Vakfı gibi ulusal
ölçekteki Sivil Toplum Kuruluşları kent konseyine hiç ilgi duymamaktadır. “Belediye eliyle
oluşturulmuş örgütlenmenin” dışında kalmayı tercih etmektedirler.
Sivil toplum kuruluşlarının çoğu, kent konseylerini yaptırım gücü̈ olmamasından, kararların tavsiye
nitelikli olmaktan öteye geçmemesinden yakınmaktadırlar.
Pilot kent konseylerinde belediye meclisine sunulan karar sayısı yok denecek kadar azdır. Olan az
sayıda örnek ise, belediyenin yapmaya karar vermiş olduğu ama uygulayabilmek için halk desteği
olduğunu göstermek, belgelemek ihtiyacında olduğu faaliyetleri kent konseyi gündemine taşıyıp,
orada tavsiye kararı aldırıp belediye meclisine yönlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla
belediye meclisleri kent konseyi çalışmalarından haberdar değildir.
Tüm pilot kent konseylerinin, ama özellikle yeni kurulan kent konseylerinin bilinirliği ve tanınırlığı
çok düşüktür. Hiçbir pilot yörede kent konseyi yerel halk tarafından tanınmamaktadır. Başta yerel
basında çıkan haberler yoluyla kent konseyinin var olduğu bilinse de halk kent konseyinin ne

olduğu, nasıl çalıştığı, nasıl üye olunabileceği vs. gibi temel bilgilere sahip değildir.
Tüm pilot belediyelerde kent konseyinin de parçası olan ama ekonomik belirleyiciliği bulunan aktörler,
ticaret ve sanayi odaları, sanayici ve işadamları dernekleri (SİAD), kalkınma ajansları, vb. ve hatta
belediyeler kent konseylerini yararlı, ihtiyaç duyulan sosyal yapılanmalar olarak gördüklerini söylemekte
ama kentin gelişme vizyonunun oluşturulmasında onların bir rolü̈ olacağını düşünmemektedirler. Kent
konseyleri daha çok toplumsal etkinlikler, sosyal gelişim, yardım ve kimi zaman sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında ele alınmakta bunun ötesinde bir görev üstlenebileceği düşünülmemektedir. Dolayısıyla kent
ve il gelişim vizyonunu oluşturma çalışmalarında öncü̈ rol üstlenen kuruluşlar (çoğunlukla ticaret ve sanayi
odaları), çalışmalarını hep kent konseyi dışında yürütmektedirler. Çok aktörlü̈ yürütülen vizyon
çalışmalarında aktörler de kent konseyi üyeleri olmalarına karşın kent konseyini bir çatı olarak
görmemekte, yapılan çalışma ile konseyi ilişkilendirmemektedirler. Pilot yörelerde kent konseyleri üst
ölçekli kararların oluşturulabileceği yerler olarak görülmemektedirler.
Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi - Faaliyet 2.1.6 – Mahalle Yönetimlerinin Mevcut Durumu
Mahalle yönetimleri, vatandaşlara en yakın yönetim birimi olmaları sebebiyle yerel düzeyde katılımcı
mekanizmaların çok önemli unsurlarından birisidir. LAR III Projesi kapsamında, mahalle yönetimlerinin
6360 sayılı Kanun sonrasında yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması ve yerel yönetim sisteminde
getirilen bazı yasal düzenlemelerle değişen/dönüşen rolüne ilişkin bir mevcut durum analiz çalışması
yürütülmüştür. Söz konusu çalışmada ortaya çıkan bulgular içerisinde, yerel katılımcı mekanizmalar ile
ilişkili hususlar başlıklar altında aşağıda sunulmaktadır:

•

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.

•

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
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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.

•

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

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 verilerine göre12 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
12

https://www.drdatastats.com/turkiye-2018-yili-en-kalabalik-mahalleleri-ve-koyleri/
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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.

•

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.

•

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
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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
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
30

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
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.
6360 sayılı Kanunun Muhtarlıklar üzerindeki etkisi
6360 Sayılı Kanun’un (özellikle kırsal) mahalle yönetimleri üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelere
aşağıdaki özet tabloda 6360 öncesi-6360 sonrası şeklinde karşılaştırmalı olarak verilmektedir:
6360 Sayılı Kanun Öncesi “Köy”
Karar Alma
Süreçlerine
Katılım

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

• Köy muhtarları ile valiler/kaymakamlar
arasında hizmetlerin planlanmasıuygulanması konusunda güçlü bir iletişimetkileşim mevcuttur (düzenli toplantılar,
valilerin/kaymakamların köy ziyaretleri)

6360 Sayılı Kanun Sonrası “Kırsal Mahalle”
• 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
sembolik hale gelmiştir, üstelik merkezi
düzeydeki Muhtarlık Bilgi Sistemi muhtarlarla
taşra teşkilatlarının iletişimini etkilemektedir.
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• Köylerin İlçe Belediyeleri ile hizmete dayalı
iletişimi/etkileşimi daha güçlü, İl
Belediyeleri ile daha zayıftır

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

Vatandaş
Katılımı

• 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

•

• 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 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
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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.

•

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 etkilemiştir. 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.

4.2. Faaliyet 2.2.2 Kapsamında Ortaya Konan Bulgular
Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir statüsü
kazanan 14 ilde, katılımcı yerel yönetişim modeli geliştirilmesi ve uygulanması bağlamında, katılımcı yerel
mekanizmaların mevcut durumunun analizi çalışması yürütülmüştür. Söz konusu çalışmada ortaya çıkan
bulgular ve bu bulgulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda verilmektedir:
1. Yerel düzeyde katılımın mevcut durumuna bakıldığında, genel olarak gerek katılım
mekanizmalarında, gerek katılım içerisinde yer alan tüm aktörlerde, gerekse kullanılan araçlarda
bazı yetersizlikler ya da sorunlar görülmektedir. İlerleyen bölümlerde bunlara ilişkin detaylı
tespitlere yer verilmiştir.
2. Görüşme yapılan hemen hemen tüm paydaşların üzerinde durdukları ortak bir husus olarak, yerel
düzeyde tüm kesimlerin (karar alıcıların, uygulayıcıların ve hizmet alanların) “katılım” konusunda
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yeterli bir bilinç ve farkındalık düzeyinde olmadıkları, bu anlamda arzu edilen düzeyde bir “katılım
kültürünün” henüz yerleşmemiş olduğu söylenebilir.
3. Benzer şekilde, katılımın, büyük ölçüde mevzuat ya da şartlar (vatandaş tepkisi, politik kaygılar vs.)
gereği hayata geçmekte olduğu; katılımın tüm taraflara (karar alıcılara, uygulayıcılara ve hizmet
alanlara) sağlayacağı karşılıklı faydalar konusunda yeteri ölçüde bir farkındalık olmadığından
ötürü, içselleştirilmiş olarak işleyen bir süreç olmadığı ifade edilebilir.
4. Yerel düzeyde katılımcılığın mevcut durumu/düzeyi, ilde ile, ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye
değişkenlik göstermektedir. Bu noktada, yerel aktörlerin katılım konusundaki girişimleri
başlatma/liderlik etme beceri, istek ve kabiliyetleri belirleyici olmaktadır. Bu aktör kimi zaman bir
muhtar, kimi zaman bir mahalle derneği, kimi zaman bir kent konseyi, kimi zaman ise belediye
yöneticisi olabilmektedir.
5. Karar alıcıların katılım konusundaki farkındalığının ve katılımı teşvik edici yaklaşımlarının, gerek
katılımı beklenen paydaşların istekliliği üzerinde gerekse doğrudan yerel düzeyde katılımcılığın
gelişmesinde çok önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
6. Yerel düzeyde katılım, tüm taraflar açısından deneyimledikçe öğrenilen ve yerleşen bir süreçtir.
Dolayısıyla, katılım kültürünün kökleşmeye başladığı bazı belediyelerde, yönetim değişse de
vatandaşın katılımcılık konusunda belli bir seviyeye ulaştığı ve bu konudaki talep ve istekliliğinin
devam edeceği ifade edilmektedir.
7. Yerel düzeyde yerleşmiş bir katılım kültürü olmamasının da etkisiyle, katılımın henüz
doğal/kendiliğinden başlayan/işleyen bir süreç olmadığı görülmektedir. Örneğin, “davet” meselesi
katılım konusunda çok sık ifade edilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımın “davet
usulü” olduğu şeklindeki bir algıdan hareketle, tüm tarafların katılım için “davet bekleme” ya da
”davet etme” eğiliminde olduğu görülmektedir. “Davet gelirse katılırım” ya da “davet gelmediği
için katılmadım” şeklindeki bir bakış açısının yerleşik hale geldiği, bunun da yerel düzeyde katılım
konusunda yeterli bir farkındalığının göstergesi olduğu söylenebilir.
8. “Katılım” konusunda yeterli ölçüde bir farkındalığın olmadığının bir göstergesi de, “katılımın”
büyük ölçüde bir toplantıya/etkinliğe katılım ve/veya bir konuya yönelik görüş verme şeklinde
algılanmasıdır.
9. Katılımın gerçekleşmesi için gereken temel koşullar (1- katılan tarafın bilgi/ilgisinin olması, 2- söz
söyleme hakkının verilmesi, 3- söylediği sözün dikkate alınması, 4- güven duyması) ile
bilgilendirme, geri bildirim, görüş ve önerilerin uygulamalara dahil edilip edilmediği gibi
konularının bir süreç yönetimi ile yürütülmediği tespiti yapılabilir. Genel olarak bu durumun,
katılım beklenen aktörlerin, katılımcılık için ilgilerinin ve motivasyonlarının azalmasına etki eden
önemli bir durum olduğu söylenebilir.
10. Genel olarak, yerel düzeyde karar alıcıların/uygulayıcıların “katılımı” teşvik edici bir yaklaşım
içerisinde yeteri ölçüde olmadıkları gözlemlenmiştir. Bunun en belirgin göstergelerinden birisi
olarak, dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, yaşlılar, göçmenler vb. kırılgan gruplar) karar
alma süreçlerine katılımlarına ilişkin özel bir çabanın/çalışmanın genel olarak olmamasıdır.
Stratejik planların hazırlık aşamasında, bazı belediyelerin bu grupların görüş ve önerilerini dikkate
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aldığı görülmekle birlikte, sonraki süreçlerde bu grupların katılımlarına ilişkin bir çalışmadan ve
çabadan genel olarak bahsedilememektedir.
11. Yerel düzeyde katılımcılığın mevcut durumu konusunda yapılan tartışmalarda, tüm görüşmeler
boyunca çok az sayıdaki katılımcı, yasal çerçeveye atıfta bulunmuştur. Bu durum, yerel düzeyde
katılımcı mekanizmaların önünde, yasal anlamda çok önemli bir engel olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. Ancak, bazı katılımcılar yasal mevzuatın katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
noktasında teşvik edici ilave düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu vurgulamışlardır.
12. Halihazırda uygulanan yerel katılımcı mekanizmalara bakıldığında, katılımcılığın büyük ölçüde en
düşük düzey olan “bilgilendirme” ya da “görüş verme” düzeyinde kaldığı, katılımın daha üst
düzeylerini ifade eden istişare, ortaklık, aktif katılım gibi düzeylere ilişkin örneklerin çok az olduğu
görülmektedir.
13. Yukarıdaki tespit ile bağlantılı olarak, mevcut katılım mekanizmalarının büyük ölçüde tek yönlü
olarak işlediği görülmektedir. Katılımın çok önemli bir unsuru olan “geri bildirimin” yeteri ölçüde
uygulanmadığı görülmektedir. Bu durumun önemli bir takım olumsuz sonuçları da görülmektedir.
Örneğin, katılımcı süreçlerle verilen önerilerin/katkıların akıbeti konusunda herhangi bir geri
bildirimin olmaması, sonraki aşamalar için katılım göstermek isteyen aktörler açısından heves
kırıcı bir durum haline gelmekte ve yavaş yavaş “görüşlerimiz dikkate alınmıyor ki, niye katılayım,
niye katkı vereyim?” şeklinde bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Katılım yorgunluğu
olarak da adlandırılan bu durum, katılım ortamını olumsuz etkileyen bir hal almaktadır.
14. Yerel düzeyde katılım mekanizmalarına bakıldığında, katılımın mekânsal boyutunun karar
alıcılar/uygulayıcılar tarafından genel olarak dikkate alınmadığı görülmektedir. Örneğin
dezavantajlı mahallelerin karar alma süreçlerine katılımları konusunda belediyelerin özel bir çaba
içerisine girdiklerine rastlanılmamıştır.
15. Görüşülen paydaşlar tarafından, sosyal medya gibi gelişen yeni teknoloji araçları, yerel düzeyde
katılımcılık anlamında önemli bir fırsat olarak görülmekle birlikte, “katılımcılığın yanlış/kötüye
kullanılması” gibi durumlara da imkan vermesi sebebiyle “ihtiyatlı” yaklaşılması gereken araçlar
olarak değerlendirilmektedir.
16. Katılımcılığın çok önemli bir unsuru olan şeffaflık konusunda, karar alıcıların/uygulayıcıların
birçoğu mevzuatın gerektirdiği ölçüde şeffaflık ilkesini hayata geçirmekte, gerektirmediği
durumlarda yeteri ölçüde şeffaf olmamaktadırlar.

Karar Alma Süreçleri/Aşamaları ve Katılım
17. Genel olarak, karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında katılımın yeterli ölçüde ve düzeyde hayata
geçirilemediği söylenebilir. Diğer aşamalarla karşılaştırıldığında, görece katılımın en yoğun olduğu
aşama ihtiyaç tespiti/planlama aşaması olarak görülmektedir. Katılımın diğer aşamalara geçtikçe
azalma eğilimi gösterdiği söylenebilir.
18. Yerel yönetimlerin stratejik plan hazırlama süreçlerinde, az ya da çok bir şekilde katılımcı süreçler
işletilmektedir. Ancak, büyük ölçüde mevzuatın da yönlendirmesiyle işleyen bu katılımcı süreçte,
geri bildirim mekanizmaların yeterince gelişmediği görülmektedir.
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19. Yerel düzeyde “bütçeleme çalışmalarına katılım” konusunda paydaşlar arasında yeteri ölçüde bir
farkındalığın olmadığı görülmektedir. Ülkemizde “katılımcı bütçeleme” konusunda çalışmalar
yapan çok sınırlı sayıda belediye bulunmakla birlikte, bu konuda henüz yeterli bilgi, bilinç ve
farkındalık görülmemektedir.
20. Belediye Meclisi çalışmalarına paydaşların katılımı konusunda, sistemli, düzenli ve kurumsal bir
mekanizmadan bahsetmek oldukça güçtür. (Sayısı az olmakla birlikte) bazı belediyelerin meclis
çalışmalarına dış paydaşları davet ettikleri görülse de, gündem maddelerine bağlı olarak ilgili
paydaşların davet edildiği, söz verilip dinlendiği, görüşlerinin alındığı ve bu sürecin de rutin ve
sistemli bir şekilde uygulandığı örneklere rastlanılmamıştır.
21. Karar alma süreçlerinin uygulama aşamasındaki paydaş/vatandaş katılımı, yerel yönetimlere ve
uygulamanın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Kimi belediyeler bazı özel projelerinde
(örneğin sokak iyileştirme ya da kentsel dönüşüm vb. projelerinde) vatandaş katılımına yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Ancak genel anlamda, standart uygulamalar sırasında (örneğin bir parkın
yapılmasında, bir imar planı çalışmasında, ya da ulaşım konusunda bir çalışma yapılırken)
vatandaşların katılımlarının sağlandığı durumlara rastlanılmamıştır.
22. Genel olarak, karar alma süreçlerinin en zayıf halkası izleme ve değerlendirme aşaması olarak
görülmektedir, keza bu aşamada, yıl sonu faaliyet raporları, Sayıştay denetimleri ve vatandaş
memnuniyeti araştırmaları dışında kullanılan çok fazla yöntem ve araç bulunmamaktadır.
23. “Katılımcı” olarak nitelendirilebilecek bir izleme ve değerlendirme mekanizması olarak sadece
Belediyelerce yapılan hizmet memnuniyet anketlerinden bahsetmek mümkündür. Ancak bu
anketlerin birçoğunun, hizmetlerin önceliklendirilmesi/iyileştirilmesi amacıyla değil, sadece
memnuniyet ölçümüne yönelik olduğu ve anket sonuçlarının da genellikle kamuoyuyla
paylaşılmadığı görülmektedir.
24. Merkezi yönetim kurumlarının taşra teşkilatlarında, (bir takım özel projeler hariç) genel olarak
vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.
25. Katılımcı izlemenin önemli bir unsuru olan, “bütçe izlemesi” konusunun, çok fazla teknik detayı
içeren bütçe bilgilerinin, vatandaşın anlayabileceği şekilde sunulmaması nedeniyle izlemeyi
zorlaştırıcı bir unsur olduğu söylenebilir. Bu anlamda, basit ve kolay anlaşılır bütçe özetlerinin
oluşturulmasının, katılımcılığın geliştirilmesinde faydalı olacağı öngörülmektedir.

Katılım Konusunda Aktörlerin Rolü/Kapasitesi/Etkinliği
26. Genel anlamda, yerel düzeyde katılım mekanizmaları içerisinde yer alan tüm aktörlerin (karar
alıcıların, uygulayıcıların ve vatandaşların) katılım konusundaki farkındalıklarının, isteklerinin,
taleplerinin ve kapasitelerinin yeterli düzeyde olmadığı değerlendirilebilir.
27. Katılım mekanizmalarının yereldeki en önemli aktörleri arasında yer alan kent konseylerinin
mevzuata göre tanımlanan faaliyetleri üç ana grupta toplanabilir: (1) Yerel karar alma süreçlerine
katılım, (2) Toplumsal gelişim, (3) Yerel yönetimlerin izlenmesi. Bu 3 ana faaliyet alanı içerisinde,
kent konseylerinde büyük ölçüde “toplumsal gelişim” konusunda çalışmalar yürütmek ve belediye
hizmetlerine proje üreterek katkı sağlamak ve dahil olmak yönünde bir algı ve düşünce yapısının
hâkim olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yerel karar alma mekanizmalarına katılım ve/veya yerel
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yönetimlerin izlenmesi gibi konularda yeterli ölçüde aktif olmadıkları değerlendirilebilir. İlçe
düzeyindeki kent konseylerinde bu durumun daha yoğun olduğu gözlenmektedir.
28. Yukarıda belirtilen hususla ilişkili olarak, kent konseylerinin “karar alma süreçlerine katılım”
konusunda aktif çalışmalar yapmamalarına rağmen belli bir farkındalığa sahip oldukları
söylenebilir. Ancak, “izleme ve değerlendirme” konusunda durum farklılaşmakta, keza görüşme
yapılan çok az kent konseyinde “yerel yönetimleri izleme ve değerlendirme” konusunda bir ilgi,
istek ve farkındalık görülmüştür.. Örneğin, belediye meclis toplantılarına kent konseylerinin
katılımlarının oldukça düşük olduğu, yer aldıkları toplantılarda da büyük ölçüde katılım
amaçlarının proje sunma amaçlı olduğu ifade edilmiştir.
29. Her ne kadar kent konseyleri, yerel yönetimleri izleme ve değerlendirme konusunda yeterli ölçüde
bir çalışma içerisinde değillerse de, bazılarının bunu yapabilecek kapasiteye sahip oldukları ve
olmayanların d kapasitelerini geliştirerek yapabilecekleri söylenebilir.
30. Belediyelerin (bazı istisnalar hariç), genel anlamda katılım ve katılımcı karar alma konusundaki
farkındalıklarının/istekliliklerinin yeterli seviyede olmadığı söylenebilir. Katılım büyük ölçüde,
mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi şeklinde ve büyük ölçüde tek taraflı bir bilgilendirme
şeklinde gerçekleşmektedir. Belediyelerin, vatandaş katılımının aslında ne olduğu, katılımın
düzeyleri, katılımın karar alıcılara faydaları gibi konularda yeterli ölçüde bilgi ve farkındalık sahibi
olmadıkları söylenebilir. Özellikle belediye başkanlarının bu konudaki bilgi düzeyi ve kapasitesi,
belediyenin ve tüm birimlerin katılıma bakış açılarını doğrudan etkilemektedir.
31. Merkezi yönetim kurumlarının taşra teşkilatlarında, karar alma süreçlerinin büyük ölçüde merkezi
düzeyde şekillendiği görülmektedir. Yerel düzeydeki paydaşların, bu süreçlere katılım ve katkı
kanalları çok kısıtlı olarak görülmektedir. Söz konusu kurumların, yerel paydaşlarla mevzuatlar
çerçevesinde ve genellikle konu ve proje özelinde katılım ilişkisi kurdukları söylenebilir.
32. Muhtarların, karar alma süreçlerine katılım konusunda bakıldığında, kent konseyleri ve STK’lardan
farklı olarak, katılım konusunda daha istekli oldukları söylenebilir. Ancak stratejik planın planlama
aşamasında mahalle düzeyindeki ihtiyaçların tespiti ötesinde ilçe ve il bazında öneri geliştirme ve
katkı sağlamak yönünde istisnalar olsa da genel anlamda yeterli bilgi düzeyine ve kapasiteye sahip
olmadıkları söylenebilir.
33. Muhtarların karar alma süreçlerine katılımları hakkında, örneğin meclis komisyon toplantılarına
katılımları, belediye üst yönetimleriyle kurdukları kişisel ilişkilerle katılma şeklinde olduğu
söylenebilir. Başka bir deyişle, mevcut katılım süreçleri, kurumsal düzeyden daha çok muhtarbelediye/belediye başkanı arasındaki ikili/bireysel ilişkilere bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir.
34. Büyükşehir ve ilçe düzeyinde kurulan muhtarlık işleri müdürlüklerinin, muhtarlıkların daha çok
belediye hizmetlerinin uygulama aşamasında talep ve şikayetlerin alınmasına ve geri bildirimine
imkân veren bir işlev gördüğü söylenebilir. Bu durumun ise, muhtarlar üzerinde belediye ile
kolaylıkla bu kanalla iletişim kurmaları yönünde bir düşünce yapısının yerleşmesine sebep olduğu
söylenebilir.
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35. Yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’ların yerel yönetimlerin hizmetlerini planlama aşamasında
katılımlarının zayıf olduğu, ulusal düzeyde faaliyet gösteren STK’ların ise kapasitelerinin daha fazla
olduğu, katılımcılık araçlarını daha fazla kullanabildikleri söylenebilir.
36. Genel olarak STK’ların yerel yönetimlerin hizmetlerinin planlanma ve uygulanması aşamalarına
dahil olabildikleri; tüm katılım beklenen aktörlerde geçerli olduğu gibi, meclis çalışmaları ve
izleme-değerlendirme aşamalarına katılımlarının olmadığı söylenebilir.
37. Ulusal düzeyde faaliyet gösteren bazı STK’lar, yerel idarelerle kurumsal ve sürdürülebilir ilişkiler
kurabilmişlerdir. Bu ilişkinin kurulması öncesinde, yerel yönetimlerin tanıdıkları ve çalıştıkları STK
listelerine dahil olunması uygulamasının yaygın olduğu söylenebilir. Bazı STK’ların, yerel yönetimSTK işbirliği yöntemlerinden birisi olan hizmet danışma protokolleri vasıtasıyla ilişkilerini
sürdürülebilir kılmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.
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4.3. Ana Sorunlar/Zorluklar/Fırsatlar
Tablo 3. Karar Alma Aşamaları ve Sorunlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Aşamalar
Analiz-Planlama

13

Sorunlar

Zorluklar

Fırsatlar

• Bu aşama, paydaş katılımının en yoğun
olduğu aşama olmakla birlikte, katılım
“danışma” düzeyini geçememekte, geri
bildirim çoğu zaman yapılmamakta, bu durum
da sonraki aşamalarda katılımı olumsuz
etkilemekte
• Katılımı sağlanan paydaşlar genellikle örgütlü
kesim; örgütsüz kesimler ve vatandaşlar süreç
hakkında yeterince bilgiye sahip değiller ve
katılımları da çok düşük
• Büyükşehir-İlçe Belediyeleri arasında stratejik
plan anlamında etkileşimin zayıf olduğu
görülmektedir (kurumsal katılım zayıf)
• Bu aşamada, katılım büyük ölçüde “davet”
üzerine gerçekleşmekte; davet gelmediği
durumlarda, katılım için girişimler çok zayıf
• Stratejik plan çalışmalarındaki katılım büyük
ölçüde talep alma/faaliyet oluşturma amaçlı
yapılmakta; kentin geleceğine ilişkin
kararların alınmasında (vizyonunun
belirlenmesinde) katılımcı yaklaşımlar oldukça
düşük kalmakta
• Katılımın (sadece bu aşama için) tek seferlik
bir uygulamaymış gibi bir algı yaygın
• Mahalle bazında ihtiyaç tespiti zayıf, bu
noktada muhtarların analiz ve planlama
süreçlerine katılımı düşük

• Yerel seçimler sonrasında, ilk 6 aylık süre
içerisinde hazırlanması gereken stratejik
planlara ilişkin sıkışık takvim
• Bu aşamayla ilgili olarak, mevzuatta paydaş
olarak genellikle STK’lar, meslek odaları vb.
örgütlü kesimler tanımlanmaktadır, örgütsüz
kesimlerin katılımı konusunda mevzuatta
yeteri ölçüde açık ifadeler bulunmamaktadır.
• Kamu çalışanları arasında, STK’lara yönelik
olumsuz bir takım önyargıların mevcut
olması13
• Belediye dışındaki kimi aktörlerdeki “katılım
yorgunluğu” (geçmişte yaşanan olumsuz
katılım deneyimleri)
• Kent konseylerinin genel kurul takvimleri ile
belediyelerin stratejik plan takvimlerinin
çakışması olumsuz bir etken
• Hizmetlerin planlanmasında, muhtarlar
tarafından her mahalleye eşit yaklaşılmadığı
şeklinde yaygın bir düşünce dile getirilmekte,
katılımcılık bağlamında zorlaştırıcı bir unsur
olarak değerlendirilebilir.
• Mekansal yerleşim ve nüfus bakımından çok
büyük mahallelerde, mahalle-muhtarvatandaş katılımı zorluğu (katılımda ölçek
meselesi)

• Özellikle 5018 Sayılı Kanun, katılım
konusunda destekleyici düzenlemeler
içermekte
• Kent konseyleri ve bünyelerindeki tematik
çalışma grupları/meclisler, bu aşamada daha
etkin dahil edilebilirler, keza kent
konseylerinin bu konudaki istek ve talepleri
oldukça güçlüdür
• Özellikle dezavantajlı grupların katılımı
konusunda, bu alanda çalışan STK’ların saha
tecrübelerinin planlara yansıtılması önemlidir
• Mahalle düzeyinde ihtiyaçların tespitinde,
mahalle muhtarları daha etkin kullanılabilir,
keza muhtarların bu konudaki istek ve
talepleri oldukça güçlüdür
• Mekânsal bazda analiz ve planlama için,
sosyo-ekonomik haritalama gibi coğrafi bilgi
sistemi altyapısı olan araçlar daha etkin
kullanılabilir

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İşbirliği Projesi’nde ortaya çıkan bulgular ışığında verilmektedir.

Bütçeleme

• Sayıları az da olsa bazı katılımcı bütçeleme
örnekleri olsa da yıllık bütçe çalışmalarına
katılım konusu genel itibariyle bilinmemekte
• Bütçe çalışmalarında, belediyeler tarafından
hangi mahalleye ne kadar bütçe ayrıldığı
bilgisi genel olarak mevcut değil ya da
paylaşılmamakta

• Bütçeleme aşamasında katılım için mevzuat
•

•

Onaylama

• Meclis/komisyon toplantılarında paydaş

•
•
•

•

•
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katılımı oldukça düşüktür; bir şekilde
toplantılarda yer alan paydaşlar görüşlerini
ifade etme imkanı bulamamaktadırlar
Kent konseyleri tarafından Meclislere
gönderilen tavsiye niteliğindeki konuların
değerlendirildiği örnekler azdır
Meclis toplantılarına katılımın, davet usulü
olduğu gibi yaygın bir anlayış gözlenmektedir
Mahalle düzeyinde vatandaş temsiliyetini
sağlayabilecek olan muhtarların
meclis/komisyon toplantılarına katılımları çok
düşüktür
Belediye meclis üyeleri ile
muhtarlar/vatandaşlar arasındaki
iletişim/etkileşim (seçim dönemleri
sayılmazsa) çok düşüktür
Sayıları az da olsa meclis toplantılarının canlı
yayınlandığı örneklerin dışında, meclis

içerisinde atıf yapacak herhangi bir unsurun
yer almaması
Katılımcı bütçeleme konusunda belediye
temsilcileri arasında bir direncin varlığı
(“planlama aşamasında katılımcılığı sağladık,
burada ne gerek var?” yaklaşımı yaygın)
Mahalle düzeyinde planlama yaklaşımının
yaygın olmaması

• Mevzuat anlamında, meclis toplantılarında
paydaşların görüş belirtme imkanları çok
kısıtlıdır; büyük ölçüde belediye başkanının
inisiyatifindedir (Dolayısıyla, mevzuat
anlamında daha kolaylaştırıcı unsurlara yer
verilmesi gerektiği ifade edilmektedir)

• Yerele uyarlanabilecek pek çok başarılı
yabancı belediye uygulaması bulunmaktadır.
• Türkiye’de de katılımcı bütçeleme konusunda
başarılı çalışmalar yapan ve bunları sürdüren
belediyeler bulunmaktadır; buradaki
deneyimlerden çıkarılacak dersler örnek teşkil
edebilir
• Literatüre girmiş katılımcı örneklere
bakıldığında, katılımcı bütçelemenin yerel
düzeyde katılımcılığın geliştirilmesinde çok
önemli bir araç olarak kullanıldığı görülmekte;
dolayısıyla iyi bir başlangıç noktası olabilir
• Katılımcı bütçeleme konusunda mevcut
uygulamalara bakıldığında, kent konseyleri ve
mahalle muhtarlığı gibi yapıların etkin bir
şekilde kullanılabileceği görülmekte, bu
açıdan önemli bir fırsat bulunmaktadır
• Özellikle kent konseylerinde ve mahalle
muhtarlarında, meclis çalışmalarına aktif bir
biçimde katılma talebi dile getirilmektedir
• Meclis toplantılarının canlı yayınla halka
açıldığı örneklerin sayısı artmaktadır; bu
durum yerel düzeyde şeffaflığın gelişmesi
bağlamında olumlu bir gelişmedir
• Mevzuatta, meclis çalışmalarında paydaş
katılımı konusunda bazı düzenlemeler
(gerektiğinde davet etme-görüş alma) daha
sık uygulanarak, bu konudaki katılım daha da
güçlendirilebilir

toplantılarında katılımdan bahsetmek oldukça
güçtür

Uygulama

İzlemeDeğerlendirme

14
15

• Uygulama aşamasında 2 ayrı başlık öne
çıkmaktadır: 1) Yeni projelerin uygulanması
açısından vatandaşın proje uygulamalarını
görmesi (bu başlık altında, projenin niteliğine
göre az da olsa katılımcı çalışmalara rastlamak
mümkündür – örn. sokak iyileştirme projeleri,
kentsel dönüşüm vb.); 2) Rutin hizmetlerin
yürütülmesinde vatandaş katılımı ya da
fikirlerinin göz önünde bulundurulması
(burada katılım yok denecek kadar azdır)
• Özellikle belediye başkanlarının ve/veya
yöneticilerinin tavrı önemli ölçüde belirleyici
olmaktadır
• STK’lar ile işbirliğine dayalı sürdürülebilir
katılımcı çalışmalar çok az (karşılıklı güven
sorunu mevcut14)

• Kamu çalışanları arasında, STK’lara yönelik

• Genel olarak, belediyelerin paydaşlar

• Katılımcı izleme ve değerlendirme konusunda
tanımlanmış bir mekanizmanın olmaması bir
zorluk
• İzleme ve değerlendirme yapabilecek
aktörlerin, bu konudaki kapasiteleri henüz
yeterli seviyede değil, bir araya gelip işbirliği
yapma pratikleri zayıf (Örn. mahalle
muhtarları, kent konseyleri ve STK’lar bir
araya gelip bağımsız bir izleme yapabilirler)
• İzlemeye imkan tanıyan bazı araçların
kullanım zorluğu (faaliyet raporlarının
okunma zorluğu, bütçe izlemesindeki teknik
güçlükler vb.)

tarafından izlenip değerlendirildiği
yaklaşımlar yaygın değildir
• İzleme ve değerlendirmenin temel anahtarı
olan bilginin üretilmesi/paylaşılmasında
sorunlar bulunmaktadır (Örn. mahalle
düzeyinde verinin genellikle
üretilmemesi/kullanılmaması, paylaşılan
belgelerin yeteri ölçüde anlaşılır olmaması
gibi)
• Belediyeler tarafından, vatandaşlara yönelik
hesap verme sorumluluğu (yerel seçim

•

olumsuz bir takım önyargıların mevcut
olması15
Mahalle muhtarlığının yeterince etkin
olamaması (örneğin vatandaş temsiliyetinin
daha güçlü olduğu bir yönetişim yapısı
olmaması)

• Uygulama aşamasında, küçük-basit katılımcı
•

•

•

müdahalelerle, hızlı olumlu netice elde etme
imkanı vardır
Bu aşamada, gelişen teknoloji altyapıları
katılımcılık bağlamında önemli imkanlar
sunmaktadır (akıllı şehir uygulamaları, “fix my
street/sokağımı onar” benzeri internet tabanlı
uygulamalar vb.)
Uygulama aşamasında, vatandaş katılımında
mahalle muhtarları daha etkin kullanılabilir.
Özellikle mahalle toplantıları gibi çalışmalar,
yerel düzeyde katılımcılığı gelişmesinde
faydalı olmaktadır
Kent Konseyleri bünyesindeki mahalle
meclisleri gibi örnek uygulamalardan dersler
çıkarılması ve/veya model geliştirilmesi
mümkündür

• Belediyelerin stratejik planlarının ve bütçe
•
•
•
•

harcamalarının izlenmesine yönelik
hazırlanan bazı araçların/rehberlerin varlığı
Sivil toplumun bütçe izlemesi ile ilgili olarak,
Mali Müşavirler Odası gibi uzmanlık sahibi
kuruluşların varlığı
İçerisinde vatandaş memnuniyetinin de yer
aldığı Kalite Yönetim Sistemleri’nin
Belediyelerde yaygınlaşması
Talep-şikayet alma konusunda mevcut
araçların çeşitliliği (Örn. gelişkin dijital araçlar)
Mevzuatta şeffaflık ile ilgili unsurların varlığı
(Örn. Belediyelerin bazı kritik rapor ve

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İşbirliği Projesi’nde ortaya konan bir tespittir.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İşbirliği Projesi’nde ortaya konan bir tespittir.
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dönemleri hariç) yeteri ölçüde hayata
geçirilmemektedir
• Çoğu belediye, mevzuatın öngördüğünün
ötesinde şeffaflık yaklaşımını ortaya yeterince
koymamaktadır
• Belediyenin faaliyet raporları, mali durum
raporları vb. izlemeye imkan tanıyan
belgeleri, teknik okur yazarlığı olamayan
kişilerin anlayabileceği şekilde basit ve
anlaşılır biçimde sunulmamaktadır.
• Belediyeler tarafından yapılan çalışmaların,
kırılgan gruplara yönelik etki değerlendirmesi
genel olarak yapılmamaktadır
• Vatandaş memnuniyet anketleri, genellikle
belediyenin tüm hizmet alanlarını ve alt
bileşenlerini içermemekte, genel
memnuniyete odaklanmaktadır
• Vatandaş memnuniyet anketlerinin sonuçları
genellikle yerel kamuoyu ile
paylaşılmamaktadır
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•

belgelerinin şeffaf bir şekilde resmi internet
sitelerinde paylaşılma zorunluluğu)
Kent konseyleri ve mahalle muhtarlığı,
katılımcı bir izleme ve değerlendirme için
önemli bir fırsat

Tablo 4. Karar Alma Aşamaları ve Ana Aktörlerin Mevcut Durumu

Aşamalar
vs.
Aktörler16
Büyükşehir
Belediyeleri

Analiz-Planlama

Bütçeleme

Onaylama

• Katılım konusunda
farkındalığın en yüksek
olduğu aşama
• Büyük ölçüde mevzuat
gereklilikleri ölçüsünde
paydaş katılımı
sağlanmakta
• Katılım, büyük ölçüde
“bilgilendirme” ve
“danışma” düzeyinde; geri
bildirim genellikle
yapılmamakta
• Paydaş olarak genellikle
STK’lar, meslek odaları vb.
örgütlü kesimler
görülmekte, örgütsüz
kesim/vatandaş katılımı bu
aşamada çok düşük
• Daha aktif katılıma teşvik
amaçlı yeterli
bilgilendirmenin
yapılmadığı yönünde
görüşler (başka aktörlerin)
mevcut
• Katılım büyük ölçüde bu
aşamada tek seferlik bir

• Katılım
bilincinin/farkındalığının
en düşük olduğu aşama:
katılımcı bütçeleme
konusunda genel bilgi
düzeyi düşük
• Paydaş katılımına ilişkin
özel bir çaba genellikle yok
• Bütçeleme genel olarak
katılıma kapalı bir konu
gibi görülmekte (ütopik bir
yaklaşım olduğu
değerlendirmeleri de
yapılmakta)

• Paydaşların katılımına
ilişkin istek ve niyet genel
olarak düşük
• Meclis çalışmalarında ve
komisyon toplantılarına
paydaşlar genellikle davet
edilmiyor, paydaş görüşü
alma ya da söz verme
genel olarak yaygın değil
• Komisyon toplantılarına
katılmak isteyen paydaşlar
için kolaylaştırıcılık
genellikle sağlanmamakta
• Kent konseylerinden gelen
tavsiye niteliğindeki
kararlar yeteri ölçüde
dikkate alınmadığı ifade
edilmekte
• Meclis gündemlerinin
internet sitesinde
duyurulmasının dışında
genel olarak katılım
beklenmemekte
• Katılım, büyük ölçüde
“bilgilendirme” düzeyinde

Uygulama
• Az da olsa katılım
bilincinin/farkındalığının
mevcut olduğu aşama
• Katılım konusuna açık
başkanların olduğu
belediyelerde, paydaş
katılımı teşvik edilmekte
• Katılım büyük ölçüde
konu/proje bazlı;
genel/rutin hizmetlerde
katılım anlayışı zayıf
• Zaman zaman başkan
katılımıyla mahalle
toplantıları yapılmakta,
ancak yaygın değil
• Kurum içi katılımcılık da
istenilen düzeyde değil
• STK’lar ile uygulama
aşamasında işbirliği
konusunda yeterli bir
bilinç gözlenmemekte

İzleme-Değerlendirme
• Paydaşlar tarafından
izleme ve değerlendirme
yapılması konusunda istek
ve niyet genel olarak
düşük
• Memnuniyet anketleri en
temel değerlendirme aracı
olarak görülmekte, ancak
sonuçlar hakkında
vatandaşların
bilgilendirmesi genellikle
yapılmamakta
• Mevzuatın öngördüğünün
ötesinde şeffaflık yaklaşımı
genel olarak ortaya
konmamakta
• Hesap verme sorumluluğu
konusunda yeterli ölçüde
çabanın gösterilmediği
değerlendirilmekte

16

Aktörler içerisinde belediye dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları da dahil edilebilir ancak bu raporun esas odağı belediyeler ve “vatandaş katılımı”dır. Bu sebeple, aktörler
içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara dair değerlendirmelere yer verilmemiştir.
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uygulamaymış gibi
algılanmakta

İlçe
Belediyeleri

• Katılım
bilincinin/farkındalığının
en yüksek olduğu aşama
• Büyük ölçüde mevzuat
gereklilikleri ölçüsünde
paydaş katılımı
sağlanmakta
(Büyükşehirlere kıyasla
katılım daha düşük)
• Katılım, büyük ölçüde
“bilgilendirme” ve
“danışma” düzeyinde; geri
bildirim genellikle
yapılmamakta
• Daha aktif katılıma teşvik
amaçlı yeterli
bilgilendirmenin
yapılmadığı yönünden
görüşler mevcut

• Katılım
bilincinin/farkındalığının
en düşük olduğu aşama:
katılımcı bütçeleme
konusunda genel bilgi
düzeyi düşük
• Paydaş katılımına ilişkin
özel bir çaba genellikle yok
• Bütçeleme genel olarak
katılıma kapalı bir konu
gibi görülmekte (ütopik bir
yaklaşım olduğu
değerlendirmeleri de
yapılmakta)

Kent
Konseyleri

• Bu aşamada, il
düzeyindeki kent
konseylerinin, ilçe
düzeyinde kent
konseylerine kıyasla
katılımı daha yoğun olarak
görülmekte
• Genelde “davet” üzerine
katılım gösteriyorlar;
davet gelmediği
durumlarda, katılım için
girişimde bulunan kent
konseyi sayısı az olarak
görülmekte

• Yıllık bütçe çalışmalarına
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•

katılım konusunda genel
farkındalık düşük olarak
görülmekte
Sayıları çok az da olsa, bazı
kent konseyleri, “mahalle
komiteleri” ya da “mahalle
meclisleri” şeklinde
yapılanmalarla, katılımcı
bütçeleme konusunda
aktif olarak
çalışmaktadırlar

• Paydaşların katılımına
ilişkin istek ve niyet genel
olarak düşük
• Meclis çalışmalarında ve
komisyon toplantılarına
paydaşlar genellikle davet
edilmiyor, paydaş görüşü
alma ya da söz verme
genel olarak yaygın değil
• Komisyon toplantılarına
katılmak isteyen paydaşlar
için kolaylaştırıcılık
genellikle sağlanmamakta
• Meclis gündemlerinin
internet sitesinde
duyurulmasının dışında
genel olarak katılım
beklenmemekte
• Katılım, büyük ölçüde
“bilgilendirme” düzeyinde
• Meclis çalışmalarına
katılım konusunda, il
düzeyindeki kent
konseylerinin, ilçe
düzeyinde kent
konseylerine kıyasla daha
aktif oldukları görülmekte
• Genelde “davet” üzerine
katılım gösteriyorlar
• Genel anlamda, meclis
çalışmalarına kent
konseylerinin katılımı
konusunda bir talep
mevcut; hatta belediye
meclislerinde kent

• Katılım büyük ölçüde
konu/proje bazlı,
genel/rutin hizmetlerde
katılım anlayışı zayıf
• Kurum içi katılımcılık
istenilen düzeyde değil
• STK’lar ile uygulama
aşamasında işbirliği
konusunda yeterli bir
bilinç gözlenmemekte

• Sayıları az da olsa,

•

uygulama aşamasında
“dahil etme” düzeyinde bir
katılımın olduğu örneklere
rastlanılmakta
Pek çok kent konseyi,
belediye ile işbirliği
halinde bir takım projeleri
hayata geçirmekte

• Temel değerlendirme aracı
olarak görülmekte, ancak
sonuçlar hakkında
vatandaşların
bilgilendirmesi genellikle
yapılmamakta
• Mevzuatın öngördüğünün
ötesinde şeffaflık yaklaşımı
genel olarak ortaya
konmamakta
• Hesap verme sorumluluğu
konusunda yeterli ölçüde
çabanın gösterilmediği
değerlendirilmekte
• Büyükşehir belediyelerine
kıyasla, ilçe
belediyelerinde mahalle
toplantıları gibi
uygulamalar daha yaygın
kullanılmakta
• Genel olarak belediyelerin
yürüttükleri
faaliyetleri/projeleri
izleme ve değerlendirme
açısından sistemli bir
çalışma içerisinde
olmadıkları görülmekte
• Sayıları az da olsa, bazı
kent konseyleri
bünyesinde, belediye
hizmetlerinin izlenmesine
yönelik “izleme çalışma
grupları” şeklinde
girişimler olmakta, ancak

STK’lar/
Meslek
Odaları vb.
Örgütlü
Kesim

• Bazı ilçe kent
konseylerinin, stratejik
plan hazırlık
çalışmalarından haberdar
olmadıkları görülmekte
• Kent konseylerinin genel
kurul takvimleri ile
belediyelerin stratejik plan
takvimlerinin çakışması,
etkin katılımlarını
zorlaştırıcı bir unsur olarak
ortaya çıkmakta
• Belediyeler tarafından
yeterince muhatap
alınmamalarından,
çoğunlukla
tanınmış/bilinen STK’ların
süreçlere dahil
edilmelerinden şikayet
etmekteler
• Yerel STK’lar, Belediyeler
ile kurumsal ilişki
kurmakta zorlanmaktalar
• Yerel STK’ların, Büyükşehir
Belediyelerinin stratejik
planlarına katılımları, İlçe
Belediyelerininkine kıyasla
daha yoğun olarak
görülmekte
• Genelde “davet” üzerine
katılım gösteriyorlar;
davet gelmediği
durumlarda, katılım için
girişimde bulunma
genelde çok düşük
• Katılım konusunda, ulusal
ölçekteki STK’ların

konseylerinin de temsil
edilmesi meselesi sıkça
ifade edilen bir öneri

• Yıllık bütçe çalışmalarına
katılım konusunda genel
farkındalık düşük ancak
son yıllarda STK’lara
yönelik bir takım
projelerle katılımcılık
konusunda bazı rehberler
ortaya konmakta

• STK’ların meclis
çalışmalarına katılımları
genel olarak düşük; bu
yöndeki istek ve talepleri
de kent konseyleri ve
mahalle muhtarlarına
kıyasla daha zayıf
• Bu düzeyde katılım
genelde “davet” üzerine
gerçekleşmekte, ancak
STK’lar genel olarak davet
edilmediklerini
belirtmekteler
• STK’lara kıyasla meslek
odalarının, meclis
çalışmalarında daha etkin
oldukları görülmekte

•

• Uygulama aşamasında
•

katılım ile ilgili bir istektalep dile getirilmekte
Mahalle dernekleri, diğer
tematik derneklere göre
uygulama aşamasında
katılım konusunda daha
istekli ve aktifler

genellikle süreklilik
sağlanamamaktadır
Ana misyonları içerinde
yer alan “izleme ve
değerlendirme”
konusunda kapasite
gelişimine ihtiyaç
duyuyorlar (stratejik
planların izlenmesi, bütçe
izlemesi, raporlama vb.)

• STK’ların izleme ve
değerlendirme kapasiteleri
henüz istenilen seviyede
değil, ancak buna yönelik
geliştirilen kapasite
geliştirme çalışmaları
olumlu adımlar olarak
değerlendirilebilir
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•

Muhtarlar

•

•

•

•
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kapasiteleri, yerel STK’lara
göre daha yüksek olarak
belirtilmekte
Katılım sağladıkları
durumlarda, katkılarının
yeterince
değerlendirilmediği
düşüncesi hakim, bu
sebeple birçok STK’da
katılım yorgunluğu
görülmekte
Genel olarak,
katılım/yönetişim
konularında kapasite
geliştirme ihtiyacı
görülmekte
İlçe düzeyindeki analiz ve
planlama aşamasında
daha aktif oldukları
görülmekte, büyükşehir
belediyelerinin stratejik
plan çalışmalarına
katılımlarının görece daha
düşük olduğu görülmekte
Genelde “davet” üzerine
katılım gösteriyorlar;
davet gelmediği
durumlarda, katılım için
girişim zayıf
Hizmetlerin
planlanmasında, her
mahalleye eşit
yaklaşılmadığı şeklinde
yaygın bir düşünce dile
getirilmekte

• Yıllık bütçe çalışmalarına
katılım konusunda genel
farkındalığın çok düşük
olduğu değerlendirilmekte
• Her yıl mahallelerine ne
kadar bütçe ayrıldığı gibi
bir bilginin faydalı olacağı
dile getirilmekte

• Meclis toplantılarına aktif
bir biçimde katılma, görüş
bildirme ve mahalleyi
temsil etme talepleri
yoğun bir biçimde dile
getirilmekte
• Meclis
çalışmalarına/komisyon
toplantılarına katılımları
büyük ölçüde belediye
başkanlarının inisiyatifleri
ya da muhtarların kişisel
ilişkileri sayesinde olmakta

• Uygulama aşamasında,
aktif bir biçimde yer alma
talepleri oldukça yoğun,
ancak yeteri ölçüde
süreçlerde yer alamıyorlar
• Katılım daha çok kişisel
ilişkilerle şekillenmekte ve
yürütülmekte; özellikle
belediye başkanlarının
ve/veya yöneticilerinin
tavrı önemli ölçüde
belirleyici olmakta

• Büyük ölçüde
belediyelerin kendi
mahallelerinde
yürüttükleri çalışmaları
takip etmekteler
• Belediyelerin yürüttükleri
diğer faaliyetleri/projeleri
izleme ve değerlendirme
açısından sistemli bir
çalışma içerisinde
olmadıkları görülmekte
(stratejik planın takibi,
faaliyet raporlarının
incelenmesi, bütçe
harcamalarının mahalle
bazında takibi vb.)
• İzleme-değerlendirme
konusunda kent konseyleri
ile yeterince etkileşim
içerisinde değiller

• Büyük ölçüde belediye
Örgütsüz
stratejik plan
kesimler
çalışmalarının dışındalar
(gönüllü
•
Kent konseylerindeki
gruplar,
çalışma grupları dışında
vatandaş
belediyeler ile doğrudan
inisiyatifleri,
tema edebilecekleri
platformlar
kanallar çok az
vb.)
• Belediye hizmetlerine

• Büyük ölçüde belediye
bütçeleme çalışmalarının
dışındalar

• Büyük ölçüde belediye
meclis çalışmalarının
dışındalar

• Bazı belediyeler,

• Yıllık bütçe çalışmalarına

• Meclis toplantılarının canlı
olarak yayınlandığı
durumlar dışında, büyük
ölçüde belediye meclis
çalışmalarının dışındalar

• Katılım mekanizmaları

hizmetlerine gönüllülerin
katılımına imkan
tanımakla birlikte, buna
ilişkin örnekler oldukça
düşüktür

gönüllü katılım
mekanizmaları mevcut
ancak yeterince etkin
kullanılamıyor, büyük
ölçüde belediye
inisiyatifinde
gerçekleşmekte

Vatandaş

• Analiz ve planlama
sürecine katılımları, büyük
ölçüde belediyelerin
inisiyatifi ve teşvik
etmesiyle şekillenmekte

katılım konusunda genel
farkındalığın çok düşük
olduğu değerlendirilmekte
• Sayıları çok az da olsa
katılımcı bütçeleme
uygulamalarının yapıldığı
örnekler haricinde
belediye bütçeleme
çalışmalarının dışındalar

•
•

•

konusunda yeterli bilgiye
sahip olmadıkları
değerlendirilmekte
Katılımları, büyük ölçüde
belediyelerin teşvik
etmesiyle şekillenmekte
Değişen/gelişen teknolojik
imkanlarla uygulama
aşamasına katılım
talebinin artma eğiliminde
olduğu gözlenmekte (“fix
my street/sokağımı onar”
benzeri internet tabanlı
uygulamalar vb.)
Bu aşamada vatandaş
katılımının artması, aktif
vatandaşlığın gelişmesiyle
doğrudan bağlantılı

• Sayıları az da olsa, bazı
kent konseyleri
bünyesinde, belediye
hizmetlerinin izlenmesine
yönelik, içerisinde
gönüllülerin de yer aldığı
“izleme çalışma grupları”
şeklinde girişimler
olmakta, ancak genellikle
süreklilik
sağlanamamaktadır

• Belediyeler tarafından,

•

•

şeffaflık bağlamında web
sitelerinde paylaşılan
belgeler (stratejik plan,
performans programı,
faaliyet raporu vb.)
konusunda yeteri ölçüde
bilgiye sahip olmadıkları
değerlendirilmekte
Genel olarak, belediyeleri
“izleme/takip etme” ve
sonrasında “hesap sorma”
yaklaşımı gelişkin değil
Halihazırdaki talepşikayetlerin büyük ölçüde
bireysel başvurular
olduğu, mahalle
düzeyindeki sorunların dile
getirilmesi konusunda
başvuruların daha az
olduğu belirtilmekte
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5. AB Ülkelerinde Türkiye Açısından Önem Taşıyan İyi Uygulamalar
Bu kısım, AB genelinde Türkiye’nin yerel yönetim bağlamı açısından önem taşıyan katılımcı iyi
uygulamalarından altı örnek sunmaktadır. Bu belge, Türkiye’de yerel düzeyde katılımcı mekanizmalarını
güçlendirecek ve geliştirecek reform ve yenilikler hakkında tartışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Arka plan
Kamu katılımı mekanizmaları 1960’lardan beri Avrupa’nın bazı bölgelerinde kullanılmaktadır. Son on yıllar
boyunca coğrafi kapsam ve ölçek bakımından önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Seçimler arasındaki
dönemlerde, daha önce katılımcı mekanizmalara ilişkin oldukça sınırlı deneyimi olan ülkeler katılımcı
mekanizmalara ilişkin uygulamaları geliştirmeye başlamışlardır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi
uluslararası inisiyatifler, daha talepkar ve eğitimli yurttaşlar, yeni dijital teknolojiler ile sağlanan fırsatlar,
bu değişim için yönlendirici olmuşlardır. AB, Ufuk 2020 gibi finansman programları yoluyla katılımcı
mekanizmaların Birlik genelinde büyümesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Avrupa ve
uluslararası camiada katılımcı mekanizmaların uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. Buna rağmen,
katılımcı mekanizma uygulamaları, Avrupa genelinde ve ülkelerinde de düzensiz biçimde dağılmaktadır.
Birçok uygulama örneğinde katılımcı mekanizmalar bağımsız siyasetçilerin ve memurların katılımcılıkla
ilgili bakış açılarına ve niyetine bağlıdır.
AB genelinde katılımcı mekanizmalar yaygınlaşmış olsa da ulusal ve yerel bağlamın önemli olmadığını
varsaymak yanlıştır. Farklı ülkelerdeki tarih, kültürel miras, yasal gelenekler, sivil toplum deneyimi ve yerel
yönetimlerin yapıları etkili katılımcı mekanizmaların farklı ülkelerdeki uygulanma şekilleri üzerinde
oldukça etkilidir. Diktatörlük tarihi olan veya sivil toplumu bastıran ülkelerde genellikle, yurttaşların
katılma isteğinin etkilediği görülmektedir. Yerel yönetimde ve yurttaşlar arasında katılımcı kültürü
oluşturma süreci, uzun vadeli bir süreçtir.
Genellemek güç olsa da, farklı katılım geleneklerine sahip olan Avrupa bölgeleri kümelerinden söz etmek
mümkündür.
•

•

•
•

Kuzey-Batı Avrupa: Güçlü demokratik gelenekler, köklü yerel yönetim yapıları, güçlü kurumların
yanı sıra güçlü sivil toplum. Katılımcı mekanizmalar nispeten uzun zamandır kullanılmakta ve
uluslararası uygulama ile bağlantılar bulunmaktadır – İngilizce konuşan dünya gibi. Birçok
durumda uzlaşma yönelimli kültürler. Dijital teknolojilerin yüksek düzeyde kullanımı.
Güney Avrupa: Tarihsel olarak otokratik yönetim ve aynı zamanda aktif sivil toplum, nispeten
güçlü kurumlar, uluslararası uygulama ile bağlantılar (belirgin biçimde Latin Amerika’dan).
Genellikle çok kutuplaşmış siyasi kültürler. Dijital teknolojilerin yüksek düzeyde kullanıldığı
yerlerde.
Orta Avrupa: Tarihsel olarak otokratik yönetim, sivil toplum kuruluşlarının karma gücü. Dijital
teknolojilerin karma kullanımı.
Doğu Avrupa: Tarihsel olarak otokratik yönetim, zayıf sivil toplum kuruluşları ve yapılar.

Ufuk 2020 gibi AB programları katılımcı mekanizmaların uygulamalarını Avrupa genelinde yaygınlaştırmak
için çok faydalı olmuştur. Farklı ülkelerdeki yerel yönetim birlikleri, düşünce kuruluşları, STK’lar ve çeşitli
yapılanmalardaki akademisyenler gibi diğer aktörler de önemli olmuştur. Ülkeler arasında ve münferit
ülkelerin içinde önemli farklar bulunmaktadır.
Buna rağmen günümüzde Avrupa genelinde, bir kerelik katılımcı süreçler (Kent Konseyleri gibi), yinelenen
süreçler (Katılımcı Bütçeleme gibi) ve daimi katılım forumları dahil olmak üzere sayısız katılımcı mekanizma
görebiliriz.
Dil -farklılıkları genellikle ülkeler arasında uygulama paylaşımı için engel oluşturmakta ve buna ek olarak,
iyi iletişim kurulmasında zorluk yaşanan bazı uygulama alanları bulunmaktadır. Örneğin, çevrimiçi
katılımda veya sağlık konularında çalışanlar diğer ilgili alanlarda her zaman iletişim kuramamaktadır.

Alınacak temel dersler
Genel olarak katılımcı mekanizmalar ile ilgili önemli noktalar vardır:
Geçtiğimiz on yılda katılımcı süreçlere ilişkin tartışmaların odağı, münferit katılım süreçlerinden daha
stratejik ve anaakımlaşmış katılıma kaymıştır. Kendi başına bir katılımcı olay veya mekanizma, demokratik
sistemde güveni yeniden sağlamak için yeterli değildir. Aksine, katılımın uzun vadeli sonuçları, tüm
süreçlerin sistematik toplu etkisinden kaynaklanmaktadır.
Katılım, kurumlarda önemli değişim gerektirmektedir. Kendi başına katılımcı mekanizmalar yeterli değildir;
gerçek katılım kamu görevlilerinin, seçilen temsilcilerin ve aynı zamanda yurttaşların davranış ve
kültüründe önemli değişimler gerektirmektedir. Ek bir zorluk ise yerel yönetim yapılarının genellikle
bilerek değişime karşı dirençli olmasıdır.
İç kültür ve çalışma uygulamalarını değiştirecek çalışmalar olmadan, katılım için yasal gereklerin (önemli
olmakla birlikte) tek başına yeterli olması mümkün değildir. Kanunlar ve standartlar yerel yönetimin belirli
istişareler yürütmesini veya katılım için belirli daimi gruplar kurmasını zorunlu hale getirebilir; ancak belirli
kalitede katılımı veya gerçek bir dinleme isteğini zorunlu kılmak daha zordur.
Birçok yerel yönetim kuruluşunda katılımcı mekanizmalara ilişkin yetkinlik ve bilgi sınırlıdır. Personelin
becerilerini ve yurttaşların güven ve yetkinliklerini geliştirmek gerekmektedir.
Katılımın ne olduğu hakkında hem yerel yönetim içerisinde hem de yurttaşlar arasında büyük ölçüde
yeterli düzeyde bilgi bulunmaktadır. Bazen iletişim ve pazarlama ile, bazen de doğrudan demokrasi ile
karıştırılmaktadır. Beklentileri yönetmek ve katılımcı mekanizmalara desteği sürdürmek açısından amacın
açık ve net bir şekilde anlaşılması önemlidir.
Katılımcı mekanizmaları iyi uygulamak, yerel bağlam ve kültür hakkında farkındalığın yüksek olmasını
gerektirmektedir. Temsili demokrasi ve katılımcı mekanizmalar arasında önemli gerilimler olabilir.
Katılımcı mekanizmaların en iyi etkiye sahip olması için, kendi başına hareket etmek yerine temsili karar
alma yapıları ile bağlantı kurulması- gerekmektedir.
Kültürde değişim genellikle başarılı katılımın temelidir. Katılımcı kültürü tanımlamak zor olabilir, ancak
ataerkil geleneğin veya otokratik liderliğin olduğu yerde, katılım birçok insana doğal gelmemektedir. Bu
durumda, yerel yönetimin varsayımı yurttaşların isteksiz olduğu veya katılamadığı, yurttaşların katılma
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hakkını talep etmek için inisiyatif almaya isteksiz olduğu yönündedir. Bu nedenle daha yaygın bir biçimde
hem kurum içerisinde hem de yurttaşlar arasında kültürel değişim gerekmektedir.

Örnekler
Aşağıdaki bölümlerde karar alma döngüsünün beş aşaması incelenmekte ve her birinde uygulamalı katılım
örneği verilmektedir.

Analiz ve planlama aşaması
Katılımın büyük bir kısmı, karar alma sürecinde artık yararlı olamayacak derecede geç noktada
başlamaktadır. Daha önceki bir aşamada, kararın verilmesinden çok önce katılıma ihtiyaç vardır. Analiz ve
planlama aşamalarına, yurttaş ve sakinlerin dahil edilmesi, onların daha büyük ve daha yüksek kararları
gerçekten etkilemesini kolaylaştırmaktadır.
Dahil etmede gerçek zorluklar bulunmaktadır. Günümüzde katılım yoğunluğu, iyi eğitimli, erkek ve daha
yaşlı kitleye kaymıştır.
Avrupa genelinde artan kullanımı olan bir yaklaşım da müzakereci katılım süreçleridir. Müzakereci süreçler
diğer birçok katılım sürecindeki eksikliklerden kaynaklanmıştır; örneğin temsili olmayan katılım, karmaşık
konuların çok yüzeysel tartışılması ve karar alma üzerinde etki olmayışı gibi. Müzakereci yaklaşımlar
rastgele seçilen yurttaş gruplarının kullanılmasını (mini-halk diye adlandırılan) ve katılımcıların farklı bakış
açılarını dinlediği ve bilgiye dayalı bir sonuca ulaşma fırsatı elde ettikleri derinlemesine müzakereci
tartışmaları içermektedir. Çoğu müzakereci süreç, katılımcılara tavsiye ve sonuçlarını oluşturmak için
birçok yetki de vermektedir.
Son yıllarda oldukça kullanılan müzakereci katılım yöntemi İrlanda’da anayasal konularda sıkça kullanıldığı
gibi yerel yönetimlerde de çeşitli konularda kullanılan Kent Konseyi’ni kapsamaktadır.
Son zamanlarda müzakereci yaklaşım resmi bölgesel karar alma süreçlerinin bir parçası olarak Belçika’nın
Almanca konuşan bölgelerinde kurumsallaştırılmıştır. Burada rastgele seçilen yurttaşlar, seçilen temsilciler
ile birlikte yanında, yasal görevi yerine getirmektedir.

Örnek - Gdansk Yurttaş Panelleri
Temel bilgiler
Yer, ülke
Gdansk, Polonya
Yönetim düzeyi
Kent yönetimi
Yıl, tarih
2016-2019 yılları arasında üç süreç, her biri birkaç hafta sürmüştür.
Süre
2016-2019
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Süreç tasarımı ve sonuçları
Sürecin hedefleri
Kent Konseyleri kentin karmaşık konularına nasıl müdahale edeceği üzerine fikir sağlamak üzere Gdansk
Belediye Başkanı’nın inisiyatifi ile toplanmıştır. İlk Kent Konseyi, Gdansk kentinin aşırı yağışa karşı nasıl
daha iyi hazırlanabileceği ve su baskınını önleyebileceği ile ilgili tavsiyeler geliştirmeyi amaçlamıştır.
2016’da milyonlarca Avro zarara ve iki yurttaşın ölümüne neden olan benzeri görülmemiş su baskını buna
yöneltmiştir. İlk Kent Konseyi’nin olumlu sonuçları üzerine, daha sonra belediye iki süreç daha
yürütmüştür – biri kentteki hava kalitesinin nasıl iyileştirileceği konusunda toplumun tercihlerine
odaklanmış ve üçüncü konsey ise sivil katılımını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme konuları üzerinde
tartışmıştır.
Katılımcılar
Her süreçte rastgele seçim yazılımı ile Gdansk’ın yaklaşık altmış sakini seçilmiştir. Grubun kent nüfusunu
mümkün olduğunca temsil etmesi için çaba sarf edilmiştir.
Sürecin anahatları
Katılımcılar belirlenirken konuya ilişkin uzmanlar ve fikir sahiplerini dinleyecekleri şekilde bir süreç
hazırlanmıştır. Katılımcılar uzman görüşlerini dinlemişler, küçük gruplar halinde görüşmüşler ve uzmanlara
sorularını sormuşlardır. Düşünme ve tartışma için oldukça fazla zaman tanınmış ve özel tavsiyeler
oluşturmak için beraber çalışılabilmiştir (ilk Konsey’de 19 tavsiye oluşturulmuştur). Sonuç olarak tavsiyeler
oylanmış ve 16’sı seçilmiştir.
Belediye Başkanı katılan halkın %80’den fazlasının desteğini alan tüm önerileri uygulayacağını taahhüt
etmiştir.
Sonuçlar
Gdansk’daki önlemler olumlu sonuçlanmıştır. 2017’de Gdansk’ı tekrar su basmıştır, ancak bu defa Kent
Konseyi’nin çalışmaları sayesinde belediye daha hızlı müdahale etmiştir. O zamandan beri Varşova ve
Lublin dahil olmak üzere diğer Polonya kentleri kendi Kent Konseylerini başlatmak için harekete geçmiştir.

Türkiye açısından önemi
Alınacak temel dersler
Gdansk, yükselen deniz seviyesine en çok maruz kalan Avrupa kıyılarından birisidir. Kötüleşen bu sorun ile
bir sonraki kaçınılmaz karşılaşmada benzer sonuçlardan kaçınmak için yeni ve norm dışı bir yaklaşıma
gerek duymuştur. Türkiye’deki birçok belediye Gdansk’ın Kent Konseyi yoluyla araştırdığı sorunlarla
karşılaşmaktadır. Bu karmaşık konular halkın katılması için zordur. Katılım dengesizdir ve küçük gruplar
tarafından kolayca hükmedilmektedir. İnsanların bilgiye dayalı görüşme yapması zordur ve konuyu
uzmanlara bırakma fikri politikacılara cazip gelmektedir. Ancak uzman öncülüğündeki çözümler zor
değişimleri mümkün kılmak için her zaman yeterli desteğe sahip değildir.
Kent Konseylerinde sıradan yurttaşlar tartışmalı politika değişiklikleri ileri sürmüşler ve bunların lehinde
veya aleyhinde tartışmışlardır.
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Yenilikçi yönler
Gdansk Belediye Başkanı meclislerin etkili olması için sadece başka bir danışma organı olmalarına izin
verilemeyeceğini, harekete geç(ir)me yetkisine sahip olmak zorunda olduğunu, gerçekten kötü bir sorun
ile baş etme potansiyeline sahip, çığır açan ‘kamusal problem çözme uygulaması’ olduğunu kabul etmiştir.
Daha eşit katılım sağlamak amacıyla, katılımcıların rastgele belirlenmesi Türkiye’de daha yaygın biçimde
kullanılabilir.
Sıradan yurttaşların çeşitli uzmanlardan oluşan grubu dinleyeceği, sorularını soracağı ve dinledikleri
konularda tartışabilecekleri yöntemlerin kullanımı.
Yetkinleştirici faktörler
Gdansk’taki Kent Konseylerinin yandaşları, konseyin yönetimler için tüm seçimleri yapmak için
kullanılmamaları gerektiğini söylemektedir. Kurulmaları ve sonra harekete geçmeleri aylar sürmektedir ve
yerel yönetimin karşılaştığı en önemli ve zor meselelere odaklanmalıdır. Nispeten masraflı da olabilirler
(Gdansk’ta her meclis yaklaşık 30,000 Avroya mal olmaktadır). Aynı zamanda tartışmalı ve siyasi olarak zor
meseleleri çözmede iyi bir mekanizma olduklarını kanıtlamışlardır.
İyi bir metodoloji anlayışına sahip katılan akademisyenlerin desteğini almak gibi güçlü siyasi destek de
süreçlerin başarısı için kritik önem taşımıştır.
Daha fazla bilgi için bağlantılar ve kaynaklar
https://citizensassemblies.org/wp-content/uploads/2018/10/Citizens-Assemblies_EN_web.pdf
https://guests.blogactiv.eu/2017/11/20/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-ingdansk/
https://apolitical.co/en/solution_article/citizens-tackle-public-problems
https://urbact.eu/sites/default/files/delivering_recommendations_-attachment_to_gdansk_case.pdf
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Bütçeleme aşaması
Katılıma ilişkin yaygın eleştirilerden biri de, konuların kararla açık bir bağlantısı olmadan kavramsal olarak
tartışıldığı “bol bol konuşulan, hiçbir karar veya eylemi olmayan bir toplantı” haline gelebilmesidir.
Şüphecilerin çoğunda, katılımın yurttaşlara sunulması mümkün olanın ötesinde gerçek dışı beklentilere yol
açacağı ile ilgili korkusu da vardır.
Bütçeleme aşamasına katılım (en yaygın olarak ‘Katılımcı Bütçeleme’ biçiminde) katılımcılara bir alanda
harcanan para miktarı üzerinde gerçek etki fırsatı sağlamaktadır. Katılımcı Bütçeleme yurttaşlara
yönetimin nasıl işlediği ve mali kısıtlamaların ne olduğu ile ilgili daha fazla bilgi edinme olanağı
tanımaktadır.
Bir yöntem olarak Katılımcı Bütçeleme 1980’lerin sonlarında Brezilya’da geliştirilmiş ve o zamandan beri
dünya genelinde büyük ölçüde yayılmıştır. Çok yıllı veya sürekliliği olan yıllık döngüde olabilme özelliğini
gösterse de yıllar içinde Katılımcı Bütçeleme birçok farklı biçim almıştır. Katılımcı Bütçeleme yerel
yönetimin ana bütçesinin nasıl harcanacağına veya özel bütçe alanlarına (toplu taşıma veya spor alanları
ve dinlence gibi) odaklanabilir. Süreçler tüm yurttaşları hedefleyebilir veya hedefte özel bir hedef kitle
(örneğin gençler veya kırsal bölge sakinleri) olabilir. Katılımcı Bütçeleme özel konular ile ilgili de yapılabilir,
örneğin çevre ve toplum güvenliği ile ilgili finansman projesi gibi.

Örnek - Maribor Katılımcı Bütçeleme
Temel bilgiler
Yer, ülke
Maribor, Slovenya
Yönetim düzeyi
Kent yönetimi
Yıl, tarih
2013Süre
Devam ediyor
Süreç tasarımı ve sonuçları
Sürecin hedefleri
Maribor (Slovenya’nın ikinci en büyük kenti) 2013’te Katılımcı Bütçeleme üzerine çalışmaya başlamıştır.
Kentin Katılımcı Bütçelemeyi benimsemesi ekonomik ve siyasi açıdan çalkantılı zamanlar nedeniyle ortaya
çıkmıştır. Yugoslavya’nın dağılmasını ve 2008 krizini takiben Maribor başlıca fabrikaların kapanması, artan
işsizlik, yolsuzluk ve yönetime güvensizlik ile karşı karşıya kalmıştır.
Katılımcı Bütçelemeye ilgi ve yönelme toplum kesimlerinden gelmiş ve o dönemde İzlanda’da devam eden
reformlardan etkilenmiştir. Katılımcı Bütçeleme yurttaşlar ile yerel yönetim arasında yeniden bağlantı
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kurmanın, aktif yurttaşlığı teşvik etmenin, kamu fonlarının daha iyi kullanılmasını sağlamanın ve yolsuzluk
ve kötü yönetimle baş etmenin bir yolu olarak görülmektedir.
Katılımcılar
Kent sakinleri herhangi bir kent bölgesi (11 adet vardır) veya yaşadıkları yerel toplulukta (6 adet vardır)
yer alabilir. 2020’de her birim 60.000 Avro almaktadır. Katılımcılar kendi kendini seçmektedir. Belediye
zamanı az olanlara ulaşmak için dijital olarak katılmaya olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte çeşitli
nedenlerle dijital çözümleri kullanmakta zorlananlar için seçenekler sunmaktadır.
Katılım oranı nispeten düşüktür, ancak belediye süreç hakkındaki bilgileri son zamanlarda katılmayanlarla
da paylaşmak için çalışmaktadır. İnsanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasının yerel demokrasiye bakış
açıları üzerinde olumlu etkisi vardır.
Tüm katılım süreçlerindeki gibi süreç boyunca dinlenmeyen kişileri göz önünde bulundurmak önemlidir;
Maribor’un Katılımcı Bütçeleme sürecinde 30-50 yaş arası çalışma çağındakilere ulaşması özellikle zordur.
Katılımcı Bütçeleme gibi sürekli bir sürecin yararı, belediyenin zamanla bu sürecin araçlarını geliştirmesiyle
ortaya çıkabilecektir.
Sürecin anahatları
Her yıl Katılımcı Bütçeleme süreci için ne kadar yatırım fonu tahsis edileceğini Belediye Meclisi
belirlemektedir. 2020-2021 döneminde Maribor Belediyesi Katılımcı Bütçelemeye 500.000 Avro tahsis
edecektir. Bu miktar kent bölgeleri ve yerel topluluklara paylaştırılacaktır.
Her alanda yurttaşlar yerel alanı iyileştirecek projeler önerebilir. Bu fikirler belediye tarafından incelenip
geliştirilmekte ve maliyeti hesaplanmaktadır. Bu aşamada belediyenin çalışmasının kapsamı dışındaki veya
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan herhangi bir proje değerlendirmeden çıkarılacaktır. Maliyeti
karşılanan projelerin kararlaştırılan listesi hazır olunca yurttaşlara listedeki projelerden tercih ettiklerini
oylamaları için olanak sunulacaktır. Yurttaşların geliştirdiği öncelikli liste, belirlenen bütçeden hangi
önceliklerin fonlanacağını belirlemektedir. Belediye yurttaşların uygun projeler arasından
kararlaştırdıklarına fon sağlamayı taahhüt etmektedir.
Katılımcılar, kararlaştırılan projelerin uygulanmasına ilişkin güncel olarak bilgilendirilmektedir. Bütçe
hazırlıkları genellikle her yıl Temmuz ayında başlamaktadır. Yurttaşların önerileri Ekim ayında toplanmakta
ve oylama Aralık ayında sonuçlanmaktadır. Katılımcı bütçe yılda bir kez tekrarlanmaktadır.
Maribor katılımcı bütçe için çevrimiçi platform kullanmaktadır (‘Consul’). Böylelikle yurttaşların önerilerini
toplama, alınan proje önerilerini kamuya sunma (ve belirli fikirlerin neden reddedildiğini açıklama),
çevrimiçi oylama ve sonuçlarını sunma süreçlerinin kolay olmasına olanak tanınmaktadır.
Dijital araç, daha güvenli bir süreç sağlayan dijital doğrulama içermektedir. Maribor, Katılımcı Bütçeleme
dışında katılımın diğer biçimleri için de dijital araçlar kullanmaktadır. Örneğin Belediye artık yurttaşların
yerel alanlarındaki daha küçük sorunları raporlama ve gelişimler önermesine olanak sağlamaktadır. Bu da
daha büyük ve uzun vadeli Katılımcı Bütçeleme sürecini tamamlamaktadır.
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Sonuçlar
2021 yılında, 2020’de yürütülen süreçte kararlaştırılan 44 proje uygulanacaktır. Söz konusu sürecin
değerlendirmeleri, katılımcılar üzerinde olumlu etki yaratmış; katılımcılar yerel demokrasiden memnun
olduklarını, yerleşimlerinde daha güçlü ve mutlu hissettiklerini bildirmiştir. Katılımcılar ayrıca yerel olarak
daha fazla bağ geliştirmiş ve Belediye’nin çalışma şeklini daha iyi anlamışlardır. Belediye açısından kazanım
ise, yurttaşların yerel alanlarında yeni gelişmeleri daha fazla sahiplenmesi ve bunun yanı sıra yerel olarak
neye ihtiyaç duyulduğunu daha iyi anlamasıdır.
Yerel yolsuzluk algısında da olumlu gelişmeler vardır, ancak bu gelişmeleri sadece bir sürece bağlamak
zordur.

Türkiye açısından önemi
Alınacak temel dersler
Katılımcı Bütçeleme hemen hemen dünyanın her yerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Yerel koşullara
uyarlanabilir. Zamanla küçükten başlayıp kapsamı ve içeriği geliştirilebilir.
Sürekliliği olacak şekilde yıllık olan bir süreç bir kerelik süreçlere göre gerçek yarar sağlamaktadır. İşe alım
veya hedeflenmeyen sonuçlardaki sorunları belirlemek ve gelecek yıllarda bunları ele almak üzere
çalışmak mümkündür.
Mahalle düzeyinde çalışmak katılımcılığı genel olarak kent düzeyindekinden daha somut kılmaktadır.
Yurttaşların verdiği kararlar ve yerel harcamalar arasındaki doğrudan bağlantı güçlü bir mesaj vermekte
ve şüphecilerin gelecek yıllarda katılımı için teşvik görevi görebilmektedir.
Katılımcı Bütçeleme gibi bir süreç, gündemdeki konunun kapsamı dışında yararlı içgörüler de
sunabilmektedir. Örneğin Maribor’daki süreç, çocuklar ve gençler için oyun alanları sunulmasının kent
genelinde ele alınması gerektiğini belirlemiştir.
Belediye, dijital ve yüz yüze katılımı birleştirmek suretiyle, farklı kitlelerin katılma olanağını azami düzeye
çıkarabilmektedir. Dijital araçlar uzun saatler çalışanlar için önemlidir.
Yenilikçi yönler
Gerçek karar alma yetkisi
Yıllık döngü
Katılım için dijital platform kullanımı
Yetkinleştirici faktörler
Katılımcı bütçe bir kriz durumundan doğmuştur. Birçok durumda doğru reformlar, beldenin zor bir
dönemden geçtiği zamanda gerçekleşmektedir. Yerel protesto ve aktif yurttaşlık geleneği, yerel yönetim
yeniliklerine katkıda bulunmak için aşağıdan yukarıya baskıya olanak tanımıştır.
Maribor, bu sürece uzun vadeli olarak adanmıştır. Genellikle ilk birkaç yıl proje ve katılımcıların sayısı düşük
olabilir. İlgiyi yitirmek ve süreci bırakmak kolaydır, ancak süreci tanımaları için topluluklara zaman vermek
önemlidir.
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Katılımcı Bütçeleme sadece Maribor Belediyesi’nin yönettiği bir katılım biçimi değildir. Katılımcı Bütçeleme
ile katılım faaliyetlerinden birini ve e-devlet çözümlerini birleştirerek elde edilecek olan etkinlik, parçaların
toplamından daha büyük olabilir.
Daha fazla bilgi için bağlantılar ve kaynaklar
https://www.maribor.si/
http://www.smartcitymaribor.si/en/Projects/Smart_Economy_and_Cooperation/Participatory_Budget_
of_Municipality_of_Maribor/
https://participedia.net/case/5583

Onay Aşaması
Yurttaşları fiili karar alma sürecine dahil etmek önemlidir. Katılımcı mekanizmalar temsili demokrasinin
karar alma yapıları ile açık bir şekilde ilişkilendirilmemişse etki göstermesi zordur. Etki gösteremediğinde
de, katılımcı mekanizmalar birçok insanın ilgisini çekmemektedir.
Yurttaşları erken aşamalara dahil etmek açıkça önemlidir. Temel düzeyde kararların, örneğin meclis
toplantıları ve çevrimiçi yayın toplantısına erişime izin vererek ve internet sitelerinde açık bilgi sağlayarak
şeffaf biçimde, alınması da önem arz etmektedir. Seçilen görevlilerin rolü kritik derecede önemlidir ve
katılımın genel olarak anlaşılması ve yerel yönetim kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlamak önemlidir.

Rijeka
Temel bilgiler
Yer, ülke
Rijeka, Hırvatistan
Yönetim düzeyi
Kent yönetimi
Yıl, tarih
2006Süre
Devam ediyor
Süreç tasarımı ve sonuçları
Sürecin hedefleri
Rijeka kenti Hırvatistan’da şeffaf ve açık karar almada uzun zamandır bir öncü olmuştur. Belediye, meclisi
yurttaşlara daha açık hale getirmede dijital araçları herkesten önce benimsemiştir. 2000’lerin başında
internet sitesinden temel bilgi sağlamaktan başlayarak son birkaç yılda daha gelişmiş çözümler sunmuş,
yani katılım araçları zamanla geliştirilmiştir. Son zamanlarda (2016-2018) Rijeka, yurttaşların kamu
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altyapısı etrafında karar alma sürecine dahil edilmesine olanak sağlamayı amaçlayarak önceden mevcut
olan e-danışma platformunun yanında ‘Yurttaş İşbirliği Platformu’ geliştirmeye çalışmıştır.
Kentin bu çalışmasının birkaç amacı vardır: Bilgileri daha ulaşılabilir yapmak (şeffaflık ve hesap
verebilirliğin karşılık gelen yararları), sağlanan bilgilerin kalitesini geliştirmek, yurttaşlarda yönetime karşı
güven oluşturmak ve kamu hizmetlerini geliştirmek için yararlı fikirler edinmek.
Çalışma ‘Rijeka Akıllı Kent’ başlığı altında gerçekleşmekte ve bazı farklı bileşenleri içermektedir.
Katılımcılar
Amaç, süreci tüm yurttaşlara açmaktır. Dijital araçlar gerçek yararlar sağlamaktadır, ancak tabii ki onları
kullanmakta zorlanan kitleler vardır. Dijital açıdan dışarda kalan kitlelerin katılmasına olanak sağlamak
üzere kentte katılımcı mekanizmaya erişim için çeşitli alternatif yollar bulunmaktadır. Kullanımı artırmak
için eğitim ve destek de önemlidir.
Dijital araçların gereksiz yere dışlanmamasını sağlamanın temel unsuru dijital araçları yurttaşlar ile birlikte
tasarlamaktır. Yurttaş İşbirliği Platformu, Rijeka sakinlerinden gelen birçok girdi ile bilgiye erişimin kolay
olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Platformun mümkün olduğunca erişilebilir ve yararlı olmasını
sağlamak için, geliştirme ekibi, yüz yüze toplantılar yapmak suretiyle farklı yaşlardaki yurttaşlar ve sivil
toplum grupları ile bir araya gelmiştir. Yeni platform için ilk fikirler aşırı karmaşık oldukları gerekçesiyle
yurttaşlar tarafından eleştirilmiştir. Revize edilmiş bir platform geliştirilip yüklenmiş ve kullanıcılara
yorumları sorulmuştur. Nihai platform yerel grupların ve yurttaşların ihtiyaçlarını ilk prototipten çok daha
fazla yansıtmıştır.
Sürecin anahatları
Rijeka’nın dijital katılım platformu yurttaşların hatalara ilişkin fikir ve şikayetlerini sunmalarına olanak
tanıma ve diğerlerinin önerilerini derecelendirme gibi fonksiyonları içermektedir. Yurttaşların kentin
mevcut gayrimenkullerini belirlemesine olanak sağlayan harita ile ilgili araçlar da bulunmaktadır;
böylelikle yurttaşlar çözüm de önerebilmektedir.
Rijeka resmi bir Katılımcı Bütçeleme sürecine sahiptir (yukarıdaki bölümde Maribor’a çok benzer şekilde).
Büyük ölçekli yıllık sürecin yararları vardır, ancak yurttaşlardan gelen tüm fikirlere uygun olmadığına karar
verilmiştir.
Katılımcı Bütçelemenin yanında, yurttaşlar için aşağıdaki seçenekler de bulunmaktadır:
•
•

•

‘Küçük çaplı belediye müdahaleleri’: Yurttaşların kendi mahallelerinde daha küçük çaplı belediye
çalışmaları talep edebilir (hızlı biçimde yapılabilen küçük değişiklik ve onarımlar için yararlıdır).
‘Yerel ortaklık’: Sivil toplum grupları, dernek, bireysel gönüllülerin yerel kamu alanları için
çözümleri tartışılabilir. Yerel bilginin çözüm bulmak için çok önemli olduğu daha karmaşık konular
için yararlıdır.
‘Açık öneriler’: Tüm yıl boyunca açıktır (Katılımcı Bütçeleme sürecinin aksine).

Rijeka Katılımcı Bütçeleme sürecini daha fazla erişilebilir yapmak amacıyla oyunlaştırma ve artırılmış
gerçeklik gibi araçları da test etmektedir.
Bilgiye erişim mevzuatı açıkça önemlidir, ancak Rijeka için sadece bir başlangıç noktasıdır. Kent,
Hırvatistan’da Açık Veri kullanımında bir öncü olmuştur. Rijeka’nın Açık Veri Portalı, belediye, belediye
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şirketleri ve diğer kurumların sahip olduğu açık verileri toplamaktadır. Verileri bilgisayarda okunabilir ve
açık biçimde sağlamak, yurttaşlar ve kuruluşların ihtiyaç duydukları bilgilere istedikleri gibi ve istedikleri
zaman erişmesini kolaylaştırmaktadır. Bilgiler her an mevcuttur; bu da bilgi edinme özgürlüğü kanunları
kapsamında daha az zaman alan talepler anlamına gelmektedir.
Rijeka’da, meclise sunulacak taslak belgelere ilişkin yüz yüze veya çevrimiçi e-danışma platformu yoluyla
düzenli danışmalar da bulunmaktadır. Her danışmadan sonra yurttaşlar tarafından sunulan görüşler ve
nihai meclis kararına ilişkin bir rapor yayınlanmaktadır.
Belediye ayrıca, yurttaşların kent ve sunduğu hizmetler hakkındaki bilgilere erişimi için tek durak hizmet
ofisi oluşturmak amacıyla bir Bilgi Merkezi’ne de (‘RI INFO’) sahiptir. Bilgi Merkezi’nin içeriğinde kısmen,
yurttaşlar tarafından en sık kullanılan bilgi ve hizmetlere ilişkin talep edilen, internet sitesinden alınan
bilgiler yer almaktadır. Bilgi Merkezi kağıt temelli bilgi sağlamaktadır, ancak aynı zamanda yurttaşların
ücretsiz olarak internete erişebileceği bir yerdir. Bu alan, kentin işbirliği içerisinde olduğu kent ve sivil
toplum grupları tarafından çevrimiçi toplantı, sunum ve basın toplantıları için de kullanılmaktadır.
Yurttaşlar ön bildirim ile meclis oturumlarına katılabilir. Alanlar sınırlı olduğu için, talebe bağlı olarak tahsis
edilmektedir. Meclis oturumları kamuya açıktır ve halkın oturuma alınmadığı birkaç istisnai durum
bulunmaktadır.
Rijeka Kenti ayrıca, Belediye Meclis oturumlarını kentin internet sitesi aracılığıyla da yayınlanmakta ve
daha sonra video kaydını kalıcı biçimde erişilebilir yapmaktadır.
Sonuçlar
Rijeka Kenti Hırvatistan’da katılım alanında bir lider olarak kabul edilmektedir. Katılım geleneği ve
yurttaşlarla etkileşimi sayesinde, 2020’de Avrupa Kültür Başkenti olmuştur.

Türkiye açısından önemi
Alınacak temel dersler
•

•
•

Rijeka, dijital araçların birkaç farklı düzeyde karar alma sürecine şeffaf ve aktif katılımı
sağlayabileceğini göstermiştir. Meclis toplantılarına katılmanın yanı sıra canlı veya etkinlikten
sonra çevrimiçi olarak izlemek de mümkündür. Açık tutulan tüm bilgiler çevrimiçi açık veri
portalında mevcut ve aranabilirdir (ancak internete erişimi olmayanlar Bilgi Merkezi’ne gelebilir
ve destek alabilir).
Katılımcı mekanizmaları tasarlarken yurttaşları ve sivil toplum gruplarını dahil etmenin önemini de
vurgulamaktadır.
İyi tasarlanmış bir katılım süreci önemlidir; ancak kentin hizmet ve yapılarının diğer parçaları
bürokratik ve kapalı olursa olumlu etkileri sınırlı olacaktır. Bu nedenle katılımcı mekanizmaların
daha geniş kültür değişimi ve iş sürecinin yeniden tasarımı ile desteklenmesi gerekmektedir.

Yenilikçi yönler
•
•
•

Bilgiyi erişilebilir yapmak için görselleştirme ve artırılmış gerçeklik kullanımı.
Projelerin yerelde gerçekleştirilmesine ilişkin birkaç yöntem içeren çok yollu Katılımcı Bütçeleme
süreci.
Dijital araçların tasarlanmasında yurttaşların aktif katılımı.
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Yetkinleştirici faktörler
•
•
•

Yeterli oranda finanse edilmiş dijital departmanı
Güçlü siyasi rehberlik
Kullanıcıları ve sivil toplum gruplarını dinlemek

Daha fazla bilgi için bağlantılar ve kaynaklar
https://www.rijeka.hr/en/themes-for-citizens/active-citizenship/
https://www.researchgate.net/publication/277904956_Budget_transparency_of_Croatian_counties_citi
es_and_municipalities_in_20132014
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Rijeka-Pilot.html

Uygulama Aşaması
Yurttaş katılımı kararla sonuçlanan aşamalarla sınırlı olmak zorunda değildir. Avrupa genelinde birçok yerel
yönetim sistemlerinde yurttaşlar pasif hizmet alıcıları olarak görülmektedir. Bu açıdan yurttaşlar alınan
kararların gerçekleştirilmesinde çok sınırlı bir role sahiptir. Avrupa genelinde gittikçe daha fazla belediye,
yurttaşların uygulamaya aktif olarak dahil edilmesinin yararlarını görmektedir. Yurttaşları hizmetlerin
sunulması aşamasına katılmaya davet etmek, artan coşku ve enerji, toplum kaynaklarına ulaşmayı ve
hesap verilebilirliği artırmaktadır. Topluluk üyeleri sürece çok katkıda bulunmaktadır. Aslında çoğu
yenilikler hedeflenen yararlanıcıların aktif katılımı olmadan neredeyse imkansızdır.
Hizmetlerin sunulması aşamasına yurttaşları dahil etme çalışması ortak üretim, ortak yaratım, çevrimiçi
havuzdan kaynak bulma, yurttaş laboratuvarları ve yurttaş bilimi gibi çok farklı adlar altında
gerçekleşmektedir.
Bologna ortak yaratım çabaları
Temel bilgiler
Yer, ülke
Bologna, İtalya
Yönetim düzeyi
Kent yönetimi
Yıl, tarih
2014Süre
Devam ediyor
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Süreç tasarımı ve sonuçları
Sürecin hedefleri
Bologna katılım konusunda bazı zorluklar yaşayan dinamik bir kenttir. Yüksek nüfus devri vardır; çoğu kent
sakini öğrenci veya seçimlere katılmak için sınırlı kabiliyeti olan veya nasıl katılacağını bilmeyen
yabancılardır (ülke uyruğunda olmayan kişilerdir).
Bologna’daki yerel düzenlemelerden, yerel yurttaşların mahallelerinde değişiklikleri etkilemesini
zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Birkaç kaynakta bir bankın boyanmasını isteyen yurttaş vakasından söz
edilmiştir. Belediye bunu yapmak üzere incelediğinde, konuyu çözmek için beş farklı birimin dahil olması
gerektiğinin farkına varmıştır. Bu durum da yurttaşlar için anlaşılması güç bir duruma neden olmuştur.
Sonuç olarak yerel katılım düşüktür.
Bu nedenle 2014’te belediye meclisi yurttaşların katılmaları ve mahallelerindeki değişiklikleri
etkilemelerini kolaylaştırmak amacıyla kentin iç çalışmalarında bazı değişiklikler uygulamıştır. Bunun,
katılımı yeni grupları kapsayacak şekilde genişleteceği, yönetime güveni artıracağı ve kamu fonlarının daha
iyi kullanımını sağlayacağı umulmuştur.
Bu değişiklikler aşağıdakileri içermiştir:
•
•
•
•

•

Kamusal alan, yeşil alan ve terk edilmiş binaları iyileştirmek için kentin yurttaşlar ve özel
kuruluşlarla anlaşma imzalamasına olanak sağlayan kamu işbirliğinde yeni bir düzenleme.
Her bölgenin kendi meclis ve başkanları olacağı yeni bir bölge örgütlenmesi. Yerel ihtiyaçlarla daha
uyumlu olmalarına olanak tanıyacaktır.
Her bölge için bir adet olmak üzere belediye ve sakinleri arasında işbirliği için merkez görevi gören
6 laboratuvar.
Laboratuvarların çalışmalarını koordine eden ve kentteki bazı şeyleri değiştirmeyi isteyen
yurttaşlar için temas noktası görevi gören ‘Yurttaş Fikirleri Ofisi [Civic Imagination Office]’ adı
altında yeni bir departman. Bu birim bir düzineden fazla çalışana sahiptir.
Katılımcı Bütçeleme süreci.

Katılımcılar
Yerel bölgeler ve laboratuvarlar katılımı artırmak ve bilindiği üzere katılmayanlara ulaşmak için kritik
derecede önemli olmuştur. Mahalle sakinlerine daha yakın olan bölgeler, yerel ihtiyaçları daha iyi
anlayabilir ve kaynakları daha verimli biçimde tahsis edebilir. Laboratuvar personeli mümkün olduğu kadar
çok yerel topluluk toplantısına katılmakta ve yerel katılımı teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Daha önce
katılmayan yurttaşların sürecin nasıl işlediğini ve en iyi biçimde nasıl katılabileceklerini anlamalarına
yardım etmektedirler. Hata içermesi olası veya yanlış değerlendirilen önerilerin sunulma olasılığını
azaltmaktadır. Laboratuvar personelinin topladığı yerel bilgi belediye kurumlarının diğer bölümleri için
fazlasıyla yararlıdır.
Sürecin anahatları
Yurttaşlar ve belediye arasındaki kamu işbirliği ile ilgili düzenlemeler yoluyla Bologna Belediyesi sivil
toplum grupları, bireysel yurttaşlar veya gayri resmi grupların kamusal alanları geliştirmek amacıyla
Belediye ile olan İşbirliği Anlaşmalarına girebilmeleri için kapıyı açmıştır. Bu yerel düzeyde değişiklikleri
etkilemeyi kolaylaştırmakta ve paylaşımcı sorumluluk kültürünü teşvik etmektedir. Artık sadece
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belediyeden talepte bulunmak ile ilgili değil, ayrıca başarmak için yerel kaynakları harekete geçirmek ile
de ilgilidir. İşbirliği Anlaşmasında belediye ortaklığın bir parçası olsa da tek başına hareket etmemektedir.
Yurttaş Fikirleri Ofisi, yurttaş katılım çalışması için bir merkez görevi görmesinin yanında, Belediyenin
yeniden yapılandırılması önemlidir. Ofis, Katılımcı Bütçeleme sürecinde gençleri harekete geçirmesine
yardımcı olmak için “gençlik elçileri”ni işe almıştır. Kentin ayrıca katılım için dijital portalı bulunmaktadır
(Comunità).
Yurttaş katılımını kutlamak ve daha fazla kişiyi katılmaya teşvik etmek için Belediye 2015’ten beri “Toplum
İşbirliği Günü” düzenlemektedir.
Bologna’daki çalışmalar, Belediye ve Bologna Üniversitesi arasındaki işbirliğinden doğan Kentsel İnovasyon
Vakfı tarafından yürütülmektedir. Üniversite ile işbirliği şehre yeni ve yenilikçi düşünceye erişim
sağlamıştır.
Sonuçlar
Bologna’daki çalışmaların sonucu olarak yüzlerce işbirliği anlaşması yapılmıştır; örneğin düzinelerce okulda
öğrenciler yeşil alan kurmuş, alanı güzelleştirmiş ve yüzlerce bankı yenilemiştir. Ayrıca “LEILA - nesne
kütüphanesi” gibi yenilikçi sonuçlar da bulunmaktadır. Belediye, örneğin aletler gibi günlük kullanıma
yönelik olmayan nesne kütüphanesi için alan oluşturmuştur. Yurttaşlar aşırı tüketimi azaltacak ve
topluluktaki sınırlı kaynakları olanlara yardım eden bu nesnelere erişilebilecektir.
Binlerce kişi laboratuvarlara katılmış ve onbinlercesi de Katılımcı Bütçelemede oy kullanmıştır.
Yerel alanlarında iyileştirme yapmak için yurttaşların zaman ve enerjisini ortaya çıkarmak, belediyenin
başka şekilde harcamak zorunda olduğu kaynakları da muhafaza etmiştir. Bazı yurttaşlar süreci
desteklemek için önemli kaynaklar ile katkıda bulunmuştur, örneğin faaliyete katılan bir yurttaş bilgileri
dört dile çevirmiş ve bu bilgileri mümkün olduğunca çok kişinin katılmasını sağlamak için kendi
bölgelerinde yaymıştır.
Türkiye açısından önemi
Alınacak temel dersler
•

•

•
•
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Belediyedeki mevcut duruma bakmak önemlidir. Katılımın önünde, etkileşimi olmayan etkisiz
organizasyonel sınırlar ve sistemler ile bürokrasi gibi genellikle sayısız engel bulunmaktadır. Yerel
yönetim yapısını daha çok yurttaş odaklı yapmak önemli bir ilk adım olabilir. Bologna’da Yurttaş
Fikirleri Ofisi ve laboratuvarlar yurttaşlara yol gösterebilen başlangıç noktaları görevi görmektedir.
Bologna’da yurttaşlara ve ihtiyaçlara daha yakın bir yapı olması nedeniyle yerel bölge oluşturma
önemlidir. Çalışmaların nasıl organize edildiği, yerelde ne tür katılımın mümkün olduğunu
etkilemektedir. İnsanların Belediye’nin merkez ofislerindeki personelle yakın ilişki kurmasını
beklemekten çok eve daha yakın bir yapı ile ilişki kurmaları beklenebilir. Onların belediyeye
gelmesini beklemekten çok, onlara gitmek genellikle daha etkili bir yöntemdir.
Bologna’daki Yurttaş Fikirleri Ofisi ve laboratuvardaki tahsis edilen personel önemli olmuştur.
Mahallede belediyenin ‘yüzü’ olmakta ve güçlü yerel ilişkileri geliştirmektedirler.
Yıllık Toplum İşbirliği Günü başarıyı kutlamak için belediye tarafından organize edilen bir etkinlik
örneğidir. Katılımın gerçekleşmekte olduğunu göstermek için önemlidir ve bu da bir fark
yaratmaktadır.

•

Birçok işbirliği anlaşması nispeten küçük ve karmaşık olmayan konularla ilgili olmuştur. Daha geniş
çaplı katılımı teşvik etmek için sürekli katılımı motive edebilen anlık yararlar olan ‘kısa vadeli
başarıları’ belirlemek önemli olabilir.

Yenilikçi yönler
•
•
•

Yerel ilişkiler kurmak için tahsis edilen personelin yanı sıra yerel yenilik için merkez görevi gören
yerel laboratuvarlar.
Ortaklıkta belediye ve sivil toplum grupları, bireysel yurttaşlar ve gönüllüleri ortaklar olarak kabul
eden işbirliği anlaşmaları.
Yenilikçi uygulamalar geliştirmek için üniversite ile işbirliği.

Yetkinleştirici faktörler
•
•
•

Aktif bir sivil toplumla yakın ilişki kurma ve belediyenin nasıl yapılandırıldığı ile kaygılarını dinleme
isteği.
Yerel düzeyde gerçek yetki ile yeni yapılar oluşturma isteği.
Organizasyonel yapının merkezine yurttaşları koymak.

Daha fazla bilgi için bağlantılar ve kaynaklar
https://participedia.net/case/5950
https://citiesofservice.jhu.edu/resource/co-creating-urban-commons-bologna-italy/
https://hub.beesmart.city/city-portraits/bologna-evolution-collaborative-smart-city
https://civitas.eu/news/scaling-co-creation-cluster-workshop-urban-mobility-neighbourhoods

İzleme ve Değerlendirme Aşaması
Katılımdaki en yaygın sorunlardan biri, açık geribildirimin olmayışıdır. Sonuç olarak ne olduğu ile ilgili
geribildirim verilmezse yurttaşları uzun vadede katılmak için motive etmek zordur.
Başarıyı değerlendirmenin anahtarı yurttaşlardır, ancak daha uzun vadeli olması gerekmektedir.
•
•
•
•
•

Şeffaflık ve açık bilgi
Açık veri
Yurttaş başarı karnesi
Ortak araştırma
Yurttaş bilimi

Nantes Büyükşehir
Temel bilgiler
Yer, ülke
Nantes, Fransa
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Yönetim düzeyi
Nantes Büyükşehir bölgesi.
Yıl, tarih
2004Süre
Devam ediyor
Süreç tasarımı ve sonuçları
Sürecin hedefleri
Nantes Büyükşehir yıllardır katılımcı mekanizmaları kullanan bir belediyedir. Nantes’teki çalışma aslen,
Gündem 21’deki kentlerin çalışmasına dayanarak sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmıştır, ancak zamanla
birçok diğer konu ve alanı da kapsamıştır. Bununla birlikte belediyenin sürdürülebilir kalkınma taahhüdü
halen katılım çalışmasının temel taşıdır.
Nantes, katılım düzenini, iklim hedeflerini gerçekleştirmek için geniş çapta değişimlere ihtiyaç duyulduğu
anlayışına dayandırmıştır. Bu da sadece yurttaş kabulünü değil aynı zamanda yurttaşların isteğinin
artırılmasını ve harekete geçirilmesini gerektirmektedir. Nantes’in bir amacı da, uzun vadeli eylem için
gerekli olan meşruiyete sahip olabilmek amacıyla yurttaşlar arasında görüş birliği geliştirmek olmuştur.
Nantes müzakereci diyalog ve katılımcı değerlendirme dahil olmak üzere çeşitli tekniklerden
yararlanmaktadır.
2010’da belediye, kent sakinlerinin katılım mekanizmasında yer alarak ne bekleyebileceklerini
anahatlarıyla belirten Yurttaş Diyaloğu Şartı’nı kabul etmiştir. İlk kapsam belirlemeden değerlendirmeye
kadar karar alma döngüsünde yurttaşlara sağlanan seçenekleri açıklığa kavuşturmayı içermektedir.
Katılımcı çalışmayı desteklemek ve yapılandırmak için kent organizasyonunu kurmak amacıyla kayda değer
ölçüde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2004’ten beri Nantes kenti kamu politikaları hakkında yurttaş değerlendirmesi yapmış; 15.000’den fazla
yurttaş bu süreçlerde yer almıştır.
Bu “Büyük Tartışmalar”ın en yüksek profilli olanlarından birisi 2016’da gerçekleştirilen ve Nantes
Büyükşehir Yönetimi tarafından kabul edilen yeni bir enerji dönüşümü yol haritası ile ilgili bilgi vermeyi ve
söz konusu konuda yurttaşları aktif kılmayı amaçlayan kentin gelecek enerji dönüşümü üzerinde olmuştur.
Katılımcılar
Nantes, kentteki uygulamayı geliştirmek için katılım kurumu Mission Publiques ile yakın işbirliği halinde
çalışmaktadır. Enerji dönüşümüne katılım boyunca 53.000 kişi farklı yollarla katılmış ve 270’ten fazla yerel
kuruluş yer almıştır.
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Sürecin anahatları
Söz konusu süreç birçok farklı etkinliği kapsamıştır. Birçok erişim ve farkındalık artırıcı yüz yüze etkinliğe
yer verilmiştir. Kent sakinleri meclisin internet sitesi veya sosyal medya aracılığıyla fikir ve öneriler
sunabilmiştir.
Ayrıca Belediye halkın şahsen gidip görüşebilecekleri çeşitli meydan ve diğer kamusal alanlara taşınan
dikkat çekici pembe konteynerler yerleştirmiştir.
Organize sivil toplum için belirli bir bakış açısına sahip olanların konuyu derinlemesine tartışmalarına
zaman tanımak için birçok çıkar grubu kurulmuştur.
Yurttaşların katılımı sadece konuyu tartışmakla sınırlı değildir. Kitle fonlaması yoluyla yerel sakinler enerji
dönüşümü ile ilgili deneysel projeler için 100.000 Avrodan fazla para toplamıştır. Ayrıca insanlar kendi
kişisel davranışlarını değiştirmeye davet edilmiştir.
Sürecin bir parçası olarak, belediye, sürecin sonunda bağımsız bir rapor sunmak ve belediyeyi sorumlu
tutmak amacıyla süreç hakkında bilgi paylaşmada rolü olan bağımsız bir yurttaş yayın komitesi kurmuştur.
Bu grup, sürecin dürüst ve şeffaf yürümesi için bir tür katılımcı değerlendirme görevi görmektedir. Ayrıca
süreç için tavsiyede bulunan sivil toplumdan temsilcilerin oluşturduğu daimi Kalkınma Konseyi de
bulunmaktadır.
Sonuçlar
Nantes katılım ve sürdürülebilirlik konularındaki çalışması ile uluslararası alanda tanınmıştır. Örneğin
Nantes, 2019’da Avrupa İnovasyon Başkenti, daha önce de 2013’te Yeşil Avrupa Başkenti statüsüne ulaşan
ilk Fransız kenti olmuştur. Belediye iddialı iklim ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerine getirme
yolundadır.
Belediye, yurttaşları ortaya çıkan sorunlara dahil etmeye devam etmektedir; son olarak 2021’de COVID19 küresel salgınında sanal yurttaş diyaloğu kullanmıştır.

Türkiye açısından önemi
Alınacak temel dersler
•
•
•
•
•

Sürdürülebilir kalkınma gibi bir rehber tema, katılımı yerel bağlama dahil etmede yararlı olabilir.
Bu çalışmanın uzun vadeli siyasi tutarlılığını oluşturmaya yardımcı olabilir.
Genellikle katılım için çoklu yollara ihtiyaç duyulmaktadır; örneğin mümkün olduğu kadar çok
kişiye ulaşmak için hem yüz yüze hem de dijital yöntemler kullanılmalıdır.
Yurttaşlarla konuları tartışmanın yanı sıra paralel olarak potansiyel çözümleri kararlaştırıp finanse
etme yoluyla onlara bir yapı sağlamak da çok güçlü olabilir.
Bağımsız yapılar süreci değerlendirme, süreç ile sonuçları için belediyeyi sorumlu tutmanın güçlü
bir yolu olabilir.
İklim değişikliği gibi karmaşık bir konuyu ele alırken belediyenin yurttaşların kaynak ve enerjisine
ulaşması gerekmektedir.
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•

Devam etmekte olan bir kriz (COVID-19 gibi), katılımcıların dışlanması gerektiği anlamına gelmez.
Kriz yönetiminde büyük etkiler dikkate alındığında bu durumlarda en önemlisinin katılım olduğu
ileri sürülebilir.

Yenilikçi yönler
•
•
•

Süreç hakkında hesap soracak bağımsız komisyon.
Yurttaş öncülüğündeki çözümler için kitle fonlaması.
Katılımcılar arasında davranış değişikliğini teşvik etme.

Yetkinleştirici faktörler
•
•
•

Uzun vadeli planlama
Çalışma için açık temalar
Yurttaşlar ile yetki paylaşma isteği

Daha fazla bilgi için bağlantılar ve kaynaklar
https://energy-cities.eu/energy-democracy-in-nantes-an-independent-citizens-commission-hands-overits-report-to-the-metropolitan-council/
https://urbact.eu/city-fighting-climate-change-nantes
https://iken.global/city/nantes-metropole-france/
https://participedia.net/case/7180
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