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ÖZ
ÇELİK, Alper. Türkiye’de Kent Konseylerinin Kurulmasında Karşılaşılan Engeller:
İç Batı Anadolu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
1980’ler sonrasında kamu yönetimi alanının en önemli tartışma konularının başında,
yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesine yönelik yaklaşım ve mekanizmalar
gelmektedir. Daha çok yerel yönetişim ilkesi çerçevesinde ele alınan bu konuların
Türkiye’de ağırlıklı olarak tartışıldığı yapılar kent konseyleri olarak görülmektedir.
Kent konseylerine ilişkin literatürde sıklıkla dile getirilen durumların başında kent
konseylerinin sayısının beklenenin çok altında kalması ve yerel yönetimlerin kent
konseylerine gerekli ilgiyi göstermemesi gelmektedir. Türkiye’de 1990’lı yılların
sonunda sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetişim açısından önemli bir noktaya
sahip olan kent konseyleri yasal bir zorunluluk olarak kabul edilse de yerel
yönetimlerde birçok tartışmaya sebep olmaktadır. Yerel yönetimlerin, yerel katılım
mekanizması olan kent konseylerine karşı bakış açıları ve yaklaşımları incelenerek
bu konu hakkındaki yaklaşımları değerlendirilmiştir. Kent konseylerinin var olduğu
kentlerde yerel demokrasi ve katılım kültürünün gelişmesi gözlemlenirken, bazı
kentlerde bu yapının mevcut yerel yönetim organı olan belediye yöneticileri
tarafından kendi siyasi iktidarlarına sorun yaratabileceği kanaati görülmektedir. Bu
çalışmada yerel yönetişim ilkesi kapsamında kent konseylerinin katılımcı birer
yönetim yapısı olarak kurulma sebeplerini ve kurulmayan il ve ilçelerde hangi
sebeplerden kurulmadığı incelenmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda şehir sakinlerinin
yönetimine katılım sağlanması için, adil ve şeffaf yönetim merkezi olması beklenen
kent konseylerinin var olan faaliyetleri ve halen kent konseyi kurulmayan il ve
ilçelerde kurulmasında karşılaşılan engeller irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler
Katılımcı yönetim, ortak akıl, engel, kent konseyi, yerel yönetim
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ABSTRACT
ÇELİK, Alper, Obstacles Encountered During the Establishment of the City Councils
in Turkey: Example of İnner West Anatolia , Post Graduate Thesis, Ankara, 2019.
Following 1980’s foremost among the objects at issue of the public administration
area are the approaches and mechanisms towards the development of the
participation in the local governments. Mostly the structures in which these matters
that are dealt within the framework of local governance principle are predominantly
discussed are seen as city councils. Being far below than the expected number of city
councils and not shown the required interest by the local governments to the city
councils are the most importance in the cases mentioned frequently in the literature
relating to the city councils. Although the city councils that have an important point
in the terms of sustainable development and local governance are accepted as a legal
obligation in Turkey at the end of 1990s, they cause many disputes in the local
governments. By studying the point of view and approaches of the local governments
toward the city councils that are the local participation mechanism, their approaches
about this subject were evaluated. While the development of the democracy and
participation culture were being observed in the cities where the city councils are
present, in some cities, the opinion is seen by the municipality administrators, which
are the present managing body, that this structure can create trouble to their political
power. In this study, within the scope of the local governance principle, it will be
tried to review the reason of establishment of the city councils as a participatory
administration structure and the reason of non-establishment in the city and districts
where they were not established. Accordingly, for ensuring the participation to the
city-dwellers administration, it will be tried to examine the existing activities of the
city councils that are expected to be the center of the fair and transparent
administration and obstacles met in the establishment in the province and districts
where currently city council is not established.
Keyword
Participatory administration, common sense, obstacle, city council, local government
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1. GİRİŞ
Demokrasi tarih boyunca tüm milletlerin sorunu olmuş ve ideal demokratik
yönetim türünü belirlemek için birçok düşünür, filozof ve siyasetçi bu konu üzerine
derinlemesine bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Geleneksel yönetimler, temsili
adaletsizlik gibi birçok yönetim ilkesi beraberinde büyük sorunlara sebep olmuştur.
Liberalizmin yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kapitalist sistemlerde
kurumsallaşma daha sonra da yönetişim ilkesi ile birlikte çok aktörlü katılımcı
demokrasilerin gelişmesinde önemli bir durum olarak ortaya çıkmıştır.
1980’li yıllarda yeni kamu yönetimi teorisi ile merkezi ve yerel yönetimlerin
yeniden dizayn edilmesi düşünülmüştür. Geleneksel kamu yönetiminin aksine
yönetim mekanizmaları sorgulanabilir, hesap verilebilir, halka açık ve katılımcı bir
yönetim modeli şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede daha demokratik ve çağdaş bir
şekilde yerel yönetimlerin yerel halka hizmet vermesi düşünülmüştür. Dünya
genelinde ortaya çıkan bu yaklaşım ile yerel yönetimlere halkın katılımı hedeflenerek
daha şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı amaçlanmıştır. Sürdürülebilir
kalkınmanın küresel bir boyutta önem kazanması ile katılımcılık ve yerinden
yönetim türü modeller ön plana çıkmıştır.
Yerel yönetişimin hızla gelişmesi ile birlikte Birleşmiş Milletler kararıyla 1992
Rio Yeryüzü Zirvesinde Kent Konseyi türü yönetim modelleri gündeme gelmiş ve
Yerel Gündem 21’in devamı şeklinde Türkiye’de 1980’li yıllarda hayata
geçirilmiştir. Bu yapının ilk etapta çevreci söylemlerin etkisiyle yerel duyarlılıkların
yerel inisiyatiflere dönüşmesi yoluyla ortaya çıktığı ve o dönemde az sayıda kentte
faaliyet gösterdiği görülmektedir. İlerleyen zamanda kent konseylerinin standart bir
yerel katılım mekanizması şeklinde farklı il ve ilçelerde uygulamaya alındığı
bilinmektedir. Yerel Gündem 21 süreci ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren kent
konseylerinin inisiyatif olmaktan çıkarılarak yasal zorunluluk ile kurumsal yapılar
olarak sayılarının arttığı görülmektedir. Merkezi otorite tarafından yukarıdan aşağıya
belirlenmiş bir örgütlenme biçimi şeklinde yasal olarak zorunlu haline getirilmesinin,
ilk çıkış noktası olan sürdürülebilir kalkınma ve katılımcılık açısından nasıl bir etki
yarattığı henüz belirlenmiş değildir(Şahin, 2015: 93).
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2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesine dayanarak, “kent
konseyleri, şehir yaşamında; kentin vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve
hukukunun üstün tutulması, sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı, hemşehrilik
ve dayanışma bilincinin arttırılması, sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin
geliştirilmesi, hesap sorma, hesap verme, şeffaflık’’ gibi ilkeleri kendi yönetim
yapısında ele almaya çalışmıştır. Kent Konseyleri yerel yönetişimin bir aracı
olmasına rağmen belediyelerin kontrolü ve denetimi altındadır. Yani konseyin
kararları belediye kanunun 76. Maddesi uyarınca Belediye Meclislerinde alınan
kararlarla uygulanmaktadır. Bu da adil ve yerel yönetişim ilkesine ve bağımsız
yönetim ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu tartışmalarına sebep olmaktadır. 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile yasal zorunluluk haline gelen kent
konseylerinin, mevcut belediyeler tarafından %15’lik bir dilim içerisinde kurulmuş
olması bu yapının neden yaygınlaşmadığı sorusu üzerinde durulmasına sebep
olmuştur.
Türkiye’de 2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi
gereğince belediyelerin yasal olarak kurmakla zorunlu olduğu kent konseylerinin
sayısının 200’ e yakın olması ve bugün birçok büyükşehir belediyesine bağlı kent
konseylerinin bulunmaması noktasında araştırmanın sorusu; ‘‘Türkiye’de Kent
Konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ve kurulmama sebepleri nelerdir?’’
olarak belirlenmiştir. Bu eksende hazırlanan çalışmanın temel sorunsalı Türkiye’de
yerel yönetişim unsuru olarak faaliyet gösteren kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin ortaya konulmasıdır. Kurulmasında karşılaşılan engeller ve kurulmama
sebeplerinin temelde üç gerekçesi olduğu varsayılmaktadır.
 Sürdürülebilir kalkınmanın ve yönetişimin en önemli merkezi olarak
faaliyet gösteren kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ile
ilgili olarak sosyal medya platformlarının yaygın bir şekilde kullanılması
konseylerin kurulmama sebepleri arasında değerlendirilmektedir.
 Kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller arasında yerel
yönetim birimi olan belediyelerin ve yöneticilerinin, kent konseylerini
toplumsal uzlaşı ve karar alma mekanizmaları olarak değerlendirmediği,
kendilerine rakip olarak görmeleri değerlendirilmektedir.
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 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile sınırları belirlenen kent
konseylerinin,

yerel

yönetim

organı

olan

belediyeler

tarafından

kurulmamasının sebebi olarak ilgili üst kurum ve kuruluşların denetim ve
yaptırım gücünü kullanmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, böyle bir kavramsal çerçeve etrafında kent konseylerinin
kurulmasında karşılaşılan engelleri sorgulama girişiminde bulunulmuştur. Bu
durumun birçok farklı açıdan sorgulanabileceği öngörülmektedir. Yerel yönetim
unsuru olan belediyelerin ve yöneticilerinin bu yapı hakkında ne derecede bilgi
sahibi oldukları, belediye yöneticilerinin katılımcılık olgusuna yaklaşımları, kentte
yaşayan vatandaşların katılımcılık ve yerel yönetişim hususunda bilgileri ve
yaklaşımları ve belediye yöneticilerinin, kent konseyi örgütlenmesi ile uyumlu bir
şekilde faaliyet yürütebileceği olguları değerlendirilecektir.
Kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ile ilgili olarak
çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim yöneticilerinin katılım ve yerel
yönetişim ilkeleri ile ilgili düşüncelerini kavramsallaştırmak ve bu çerçevede
kurulmama sebeplerini

incelemeye ihtiyaç duyulacaktır. Bu sebeple kent

konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ve kurulmama sebeplerine ilişkin
olarak yöneticilerin bakış açıları ve yasal zorunluluğun ne ölçüde etkili olduğu
değerlendirilecektir. Bu çerçevenin sınanması amacı ile Ankara, Afyon, Eskişehir ve
Konya il ve ilçe belediyeleri üzerinde gerçekleştirilen saha araştırmaları neticesinde
bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmeler sonucunda, kent konseylerinin
kurulmasında karşılaşılan engeller ve kurulmama sebeplerine ilişkin bir takım sonuca
ulaşılması ön görülmektedir.
1.1. Araştırmanın Amacı ve Konusu
Araştırmanın asıl amacı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi
gereğince belediyelerin seçim sonrası ilk 90 gün içerisinde kent konseylerini kurma
zorunluluğu bulunmasına rağmen bu yapının birçok belediye tarafından kurulmama
sebeplerinin araştırılmasıdır. Türkiye’de 81 il, 957 ilçe ve toplamda 2951 belediye
bulunmaktadır. Bugün belediyelere bağlı 200’e yakın kent konseyi kurulmuştur.
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Yerel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan ve yasal olarak
zorunlu tutulan kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engellerin neler
olduğunun araştırılması bundan sonraki çalışmalara önemli bir referans noktası
olması hedeflenmektedir.
1.2. Araştırmanın Önemi
Sürdürülebilir

kalkınmanın

devam

ettirilebilmesi

ve

yerel

düzeyde

demokrasinin gerçekleşmesinin hedeflenmesi ile 2000’li yıllar itibari ile ülkemizde
de faaliyet göstermeye başlayan kent konseyleri ile daha katılımcı ve demokratik
yerel yönetim mekanizmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Ülkemizde ‘‘kent
konseyi’’ ismi ile ifade edilen bu yapılar istenilen sayıda ve kapasitede faaliyet
gösterememektedir. Bu durumun daha iyi irdelenmesi ve buna yol açan etkenlerin
açığa çıkartılması, araştırmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
demokratik, katılımın en üst düzeyde olduğu, ortak akıl sonucu ortak paydada
buluşularak kent vizyonu için en iyi kararın uzlaşı kültürü ile verildiği fikri büyük
önem taşımaktadır.
1.3. Kapsam ve Sınırlılıklar
Araştırmamız, Kent Konseylerinin Kurulmasında Karşılaşılan engeller ve
kurulmama sebepleri sorusunun cevabı kapsamında konuyla ilgili görüşme yapılan
yönetici ve makamlarla sınırlıdır. Bu bağlamda araştırmanın ve mülakatların
gerçekleştirildiği evren ve o evreni temsil ettiği öne sürülen örneklemle sınırlıdır.
Özetlemek gerekirse, örneklemin temsil ettiği Belediye Başkanları, Belediye
Başkan Yardımcıları, Belediyenin ilgili müdürlükleri, Kent Konseyi Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile sınırlıdır. Çalışmamızda elde edilecek veriler, deneklerin
vermiş olduğu cevapların hiçbir baskı altında kalmadan samimi ve doğru olduğu
varsayılmıştır.
Çalışmamız planlanan belli bir zaman aralığında yapıldığından, deneklerin
zamanla tutum, davranış ve görüşlerinin değişebileceği düşünülebilir. Bu bağlamda
araştırma yapıldığı zaman aralığı ile sınırlıdır.
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2. DÜNYADA KATILIMCILIK SORUNUNUN ORTAYA ÇIKMASI VE BU
SORUNA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÇÖZÜMLER
2.1. Demokrasi
Demokrasi kelimesinin karşılığı, halkın kendi iradesi ve düşünceleri ile
kendisini yönetmesi olarak ifade edilmektedir. Latince kökene dayanan demokrasi
kelimesi birden fazla Latince kelimenin bir araya gelerek ortaya çıkmasıyla
oluşmuştur. Latincede ‘‘demos’’ kelimesi halk anlamını ifade ederken ‘‘kratos’’
iktidar ve egemenlik anlamında kullanılmaktadır(Gözübüyük, 2003: 22).
Demokrasi kavramını biraz daha derin ve detaylı bir şekilde incelediğimizde,
mutlak iradenin ve yönetimin tamamen ve bağımsız bir şekilde halk tarafından
gerçekleştirilmesi, hiçbir gücün bu kavramdan üstün olmadığı bir durum ortaya
çıkmaktadır. Buna yakın bir söylem ise 1864 yılında Abraham Lincoln tarafından
‘‘halkın, halk tarafından, halk için yönetimi’’ yaklaşımıyla ifade edilmiştir(Tunç,
2008: 1115).
Demokrasi kavramı salt bir şekilde halkın düşünce ve fikir birlikteliği olarak
açıklanmıştır. Ve bu çerçevede yönetimin ve yöneticilerin halkın içinden halk
tarafından, her hangi bir güce veyahut bir zümreye bağlı kalınmadan bağımsızca
karar verme ve uygulama mekanizması olarak nitelendirilmiştir.
Demokrasi kavramına bir önemli deyiş ise Mustafa Kemal Atatürk’ten
gelmiştir. O ise ‘‘Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa
olsun esas olarak milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap
ettirir(Aktan, 2009).’’ Yine ifade edilen şey, tamamen milletin egemenliği ile arada
her hangi bir zümre olmaksızın yönetimidir.
Bu kavram toplumların ortak karar alma mekanizması olan ilk yönetim modeli
olmasından dolayı zaman içerisinde değişik yorumların ve bakış açılarının
merkezinde olmuştur. Bu şekilde demokrasi zamanla farklı tecrübe ve birikimleri
yaşamış günümüze kadar birçok türü ile yönetim mekanizmalarına konu
olmuştur(Tunç, 2009: 1115). Yani bireyler kendi fikri iradeleri ile aday olma ve aday
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seçme yoluyla, yönetmek veyahut yönetecek kişileri seçme ve seçilme haklarına
sahiptirler. Burada seçilenin temsil, seçenin ise dolaylı temsil hakkı ortaya çıkmış
olur. Halk bu sayede, salt çoğunluğun istek ve kararlarını kabul edip onaylayarak
demokrasinin sağlanmasına katkıda bulunur.
Tarihsel olarak demokrasi denildiğinde, zihnimizde ilk olarak demokrasi
başkenti olan Atina canlanmaktadır. O dönemin demokrasi modeli olan Site
modelinde,

halk

doğrudan

sorunları

ve

isteklerini

kentlerin

belirlenmiş

meydanlarında veya hipodromlarında yöneticilere dile getirmektedirler. Bu yönetim
modelinde demokratik haklara sadece vatandaşlar sahipken köleler bu haklardan
yararlanamamaktadır. Halkın istek ve taleplerini dile getirecek kişiler ise belirli bir
yaşın üzerindeki erkeklerdir. Bu kararları uygulamaya koymakla görevli olanlar ise
belirli bir yönetici sınıfıdır. Bugün ki demokrasi anlayışında olan oy hakkı ve eşitlik
olmasa da, yönetim tek bir kişinin kişisel, keyfi ve sınırsız iradesinde değildir. Bu da
krallık

veyahut

bir

monarşinin

olmadığının

en

büyük

göstergesi

konumundadır(Giritli ve Sarmaşık, 2001: 49).
Baktığımızda, krallık ile yönetilen toplumlarda halk, tek bir kişinin mutlak
sınırsızlığı ve keyfi uygulamaları sona erdirmek adına büyük mücadeleler
göstermişlerdir. Avrupa’nın tarihsel sürecine bakıldığında da bu durum açıkça
izlenebilir şekildedir.(Tunç, 2009: 1116). Avrupa’da sırası ile feodal beylikler olarak
adlandırılan soylular, toprak ağaları ve onların yönetimleri baş göstermiştir. Bu
durum karşısında halk yine kendi hak ve özgürlükleri konusunda bir arayış içerisinde
olmuştur. Feodal düzen ve toplumun yıkılması ile Avrupa’da merkezi krallıklar
dönemi başlamıştır. Burada ki önemli unsur, artık toprak sahibi yönetimi elinde
bulunduran kişi olmaktan çıkmıştır. Çünkü topraktan daha önemlisi zanaat ve ticaret
olmuştur. Bu şekilde burjuvazi sınıfının gelişimi eskiden köle olan sınıfın, işçi
sınıfının yerini alması ile önemli bir değişiklik kazanmıştır. Yüzyıllar süren bu
dönüşüm zaman içerisinde mutlak monarşiler ile burjuvazi arasında büyük
çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Burjuvazi sınıfının doğması mutlak gücün
tek hakimi olan kralların söz hakkını kısıtlamış, işçi sınıfının da doğması ile beraber
Avrupa’da monarşik krallıklar yıkılmıştır(Tunç, 2009: 1116).
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Klasik batı demokrasisi olan parlamentolu sisteme geçiş ile bireysel hak ve
özgürlüklerin önemi artmış burjuvazi sınıfı karşısında işçiler kendi haklarını aramaya
başlamışlardır. Sistem burjuvaziler ile işçiler arasındaki hak mücadelesi sonucunda
kapitalist- sosyalist kavramların doğmasına kadar ilerlemiştir. Burada ki mücadelenin
sebebi ilk olarak, işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını talep etmeleri, ardından
üretim araçlarındaki hakların tüm topluma mal edilmesi ve bunların ihtiyaçlar
doğrultusunda yapılması olarak ortaya çıkmıştır(Tunç, 2009: 1116).
Tarihsel süreci ayrıntılı bir şekilde incelemeye kalkacak olursak, demokrasi
kavramı ve demokratikleşme süreci, kişilerin mutlak güçlere karşı bir mücadelesi
gibi gözükse de temelinde yatan bireylerin kişisel, hak, hukuk ve özgürlük
mücadelesidir. Çağın şartları ne olursa olsun kişi, kendisi için en ideal olanı ve en
yüksek fayda sağlayanı arama gayreti içerisinde olmuştur. Burada da bireyler hak ve
özgürlükleri aramada kişisel mücadelenin yeterli olmayacağı durumlarda, birlikte
hareket ederek toplumsal faydayı yakalamaya çalışmışlardır.
2.1.1. Demokrasi türleri
Demokrasi uygulamaları belirli bölge ve zamanlarda teamülde birbirlerinden
ayrılmıştır. Bu kavramlar; doğrudan demokrasi, temsili demokrasi, yarı demokrasi,
çoğulcu demokrasi ve çoğunlukçu demokrasi şeklinde sıralayabiliriz.
2.1.1.1. Doğrudan demokrasi
Doğrudan demokrasi, halkın yönetime kimseyi aracı göstermeden, doğrudan
katılmasıdır. Temeli, halkın egemenliği ve bu egemenliğin kimseye bırakılamaması
teorisidir. Tunç’a göre ‘‘Bu teorinin temeli Rousseau’nun sosyal sözleşme doktrinine
ve egemenliğin devredilemezliği kuramına dayanmaktadır(Tunç, 2009: 1117). Bu
demokrasi türünde bütün kararlar halk tarafından alınmaktadır. Devlet her bireyin
kararını dikkate alarak uygulamalarına yön vermektedir. Bu sistem, demokrasi türleri
arasında en demokratik biçimde nitelendirilen sistem olarak adlandırılmaktadır.
Fakat günümüzde artan nüfus göz önüne alındığında, bu sistemin yönetim
mekanizmaları tarafından uygulanması ve her kararın dikkate alınması mümkün
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olamayacaktır. Bu modelin günümüz demokrasi modelinde uygulanmama sebebi
nüfusun fazla olması ve böyle bir ortamda, yönetimin her türlü olumsuzluğa ve kaosa
açık olacağı düşünülmektedir. Bu tarz yönetim modeli günümüzde sadece birkaç
bölgede görülmektedir.
2.1.1.2. Temsili demokrasi
Temsili demokrasi, halka ait olan egemenlik hakları ile halkın kendisini
yönetmesi için seçmiş olduğu temsilciler ile yönetilmesidir. Bu sistemin uygulamaya
konu olabilmesi için en önemli şey bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Bu şekilde
bireyler veya halk, kendisini yönetmesi için fikirlerine en yakın olan ve düşüncelerini
en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı kişiye yönetim hakkı vermesidir.
Halk, seçim ile temsil hakkı verdiği kişiye dilekçe veyahut öneriler ile
yönetimde temsil hakkı sağlamaktadır. ‘‘Temsili demokrasi, tamamıyla milli
egemenlik teorisine dayanmaktadır’’. Günümüzde demokrasi türleri içinde en yaygın
kullanılan model olarak temsili demokrasi modelini söylemek mümkündür.
Bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngiltere, Türkiye, Almanya,
Fransa gibi ülkeler temsili demokrasi modelini uygulayan ülkelerdir(Aktan, 2009).
Demokrasi modelleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan bu model
tamamıyla halkın açık beyan fikrini parlamenter ortamda savunulmasını sağlamakta
mıdır? Sorusunun cevabına ilişkin bugüne kadar birçok araştırmacı ve akademisyen
sayısızca düşünce ve tez geliştirmiştir. Fakat sistemin varlığından öte uygulama
biçimini dikkatli bir şekilde incelediğimizde bu duruma biraz netlik kazandırabiliriz.
Temsili demokrasi, demokrasi türleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan
demokrasi modeli olma özelliğini taşımaktadır. .
2.1.1.3. Yarı doğrudan demokrasi
Yarı doğrudan demokraside egemenlik haklarının, vatandaşlar ve temsilciler
arasında bölüşüldüğü demokrasi türü olarak nitelendirilmiştir. Bu demokrasi
modelinde halk tarafından seçilen yöneticilerin olması temsili demokrasiye
benzerken, alınacak olan kararların referandum yoluyla halka sorulacak olması da
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doğrudan demokrasiye benzediği için yarı doğrudan demokrasi olarak ifade
edilmiştir(Gözler, 2006).
Bu şekilde bakacak olursak, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve
doğrudan demokrasinin bir sentezi olarak ifade edilebilir. Bu yönetim modelinde
bireyler referandum yoluyla parlamentonun aldığı kararı kabul veya reddetmesi veya
temsil görevini alan kişinin halk yoluyla görevinden alınması yarı doğrudan
demokrasinin,

temsili

ve

doğrudan

demokrasiden

ayrılan

yönleri

olarak

söyleyebiliriz. İtalya ve İsviçre bu yönetim modeline uygun olarak yönetilen
ülkelerdir(Tunç, 2009: 1117).
2.1.1.4. Klasik (çoğulcu) demokrasi
Çoğulcu Demokrasi, çoğunluk tarafından belirli yaş ve uyruğa sahip kişilere
yönetimi verme durumudur. Yani halkın çoğunluğunun oyunu alarak seçimle gelen
kişilerin yönetimde bulunmasıdır. Çoğunluğun oy hâkimiyetini kazanan iktidar
yönetimi elinde bulundurur. Tamamen halkın kişisel görüş ve öngörüleri önemlidir.
Bu modelde insan araç olmanın dışında tamamen amaçtır. Ve burada bireyin
mutluluğu en önemli göstergedir. Devlet kişilerin memnuniyetlerini en azami
derecede kazanmakla mükelleftir(Giritli ve Sarmaşık, 2001: 50).
Halkın memnuniyeti siyasi iktidar tarafından önemlidir. Sebebi ise seçimle
gelen ve halkı temsil eden yöneticiler, olumsuz ve başarısız olduğu takdirde salt
çoğunluğu yakalayamadığında mevcut durumlarını koruyamayacaklardır.
Çoğulcu

demokrasinin

örneklerine

refah

seviyeleri

yüksek,

gelişmiş

toplumlarda rastlanılabilir. Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları
birbirlerinden farklı olabilir. Bu sebeple çoğulcu demokrasi, yönetim sistemlerine
adapte olabilir. Bu yüzden parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık
sistemi ve meclis hükümeti sisteminde çoğulcu demokrasi hakimdir(Tunç, 2009:
1118).
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2.1.1.5. Çoğunlukçu (mutlak) demokrasi
Çoğunlukçu demokrasi, çoğunluğun mutlak hâkimiyeti esasına dayanmaktadır.
Halkın çoğunluğunun almış olduğu karar, iktidarın alınan kararları uygulamakla
zorunlu olduğu anlamını taşır. Bu sayede çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir ve
mutlaktır. Ve burada azınlık hakları, çift meclis ve kuvvetler ayrılığı gibi ilke ve
kavramlardan söz edilemez(Tunç, 2009: 1119).
Irksal, dinsel, mezhepsel ve kültürel olarak çoğunluğun mutlak hâkimiyeti esas
alınır diğer azınlıkta kalan kişi ve grupların yönetimi belirlemede fazla bir ağırlığı ve
etkinliği olmaz. Azınlık grupların, çoğunluğun kendilerine verdikleri haklar ile
yetindiği yönetim modelidir.
2.1.1.6. Marksist demokrasi
Adından da anlaşılacağı üzere Marks’ın sosyalist işçi sınıfının kontrol ettiği bir
yönetim mekanizması olarak ifade edebiliriz. Bu demokrasi türünde halkı yöneten ve
halk adına karar verenler sosyalist işçiler olarak tasarlanmıştır. Sebeplerine
baktığımızda, Avrupa demokrasisinin, halk için doğru bir sistem olmadığı, gelişmiş
burjuvazi için işlediği varsayımı öne sürülerek refahın artması ve işçi sınıfının
haklarını korumak adına demokrasinin işçiler tarafından sağlanacağı fikri öne
sürülmüştür.
2.1.1.7. Liberal demokrasi
“Batılı toplumların, siyasal örgütlenme tarzının kurumsallaşmış niteliklerini
ifade etmektedir (Tunç, 2009: 1120). Tamamı ile kişinin bireysel hak ve
özgürlüklerini esas alan ve birey merkezli yönetimi ifade etmektedir. Halkın kendisi
için en doğru kararı kendi çıkarları doğrultusunda belirleyeceği ve bunun toplumsal
refah açısından ‘‘en iyi’’ ve ‘‘en doğru’’ karar olabileceği düşünülmüştür. Liberal
demokrasinin en önemli özelliklerinden biri de, bu uygulamanın devletin yönetim
politikası olmasıyla beraber kurumsallaştığı düşüncesidir.
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2.1.1.8. Plebisitçi demokrasi
Plebisitçi demokrasi türünde birey, toplumsal konu ve kararlarda oy verme
sistemi ile yönetim üzerinde söz sahibi olmaktadır. Veyahut yönetimin karar alma
aşamasında konuyu seçim veya referandum ile fikir yoklaması yaparak, çıkan karara
göre hareket edilmesidir.
2.1.1.9. Radikal demokrasi
Esas kılınan amaç, kişilerin bireysel özgürlüklerinden önce toplumsal
çıkarların ön planda tutulmasını sağlayarak toplumsal faydayı ve demokrasiyi
sağlamaktır. Bu doğrultuda kişisel çıkarların en aza indirildiği, toplumun ortak
faydası ve menfaatlerinin baz alındığı demokrasi türü olması ile demokratik yapının
en hassas şekilde hissedildiği bir teori olmuştur.
2.1.1.10. Siber demokrasi
Siber demokrasi kavramında, gelişen teknoloji ve internet ile birlikte kişilerin
veya halkın fikir ve haklarını yönetime internet vasıtası ile bildirmesidir. Bu şekilde
yönetim üzerinde fikir ve etki sahibi olunacağı düşünülmüştür.
Bireylerin oylarını internet ağı üzerinden kullanması düşünülen sistemde,
kimin kime ne oyu verdiği belirlenebileceği için bu sistem gizli oy ilkesine ters
düşmektedir(Gözler, 2006: 116).
2.1.1.11. Düşük yoğunluklu demokrasi
Liberal demokrasinin karşısına çıkarılmış, menşei batı kaynaklı olan, Amin,
Chomsky ve Frank tarafından geliştirilen bir demokrasi türüdür(Tunç, 2009: 1122).
Düşük yoğunluklu demokrasi türünü kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse,
Liberal demokrasi türündeki bireysel hak ve özgürlüklerin aksine gelişmemiş veya
gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş batılı ülkelerin çıkarlarını koruması için onlara
hizmet etmesi ve onların kural ve kararlarına uyması şeklinde yorumlanmıştır.
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Gelişmiş ülkelerin fikir ve yönetimim anlayışlarını aşılamaya çalışan bu sömürge
demokrasisi sisteminde, demokrasinin şartları ve demokratik koşulların birçoğu yok
sayılarak uygulamaya konu edilmiştir.
2.1.1.12. Militan demokrasi
Militan demokrasiler, sert ve yaptırım gücü olan demokrasiler olarak ifade
edilebilir. Amaç, kurum ya da yöneticilerin toplumun değerleri olan fikir ve kuralları
ezdirmemek amacı ile buna karşı çıkan gruplara baskı yapmasıdır. Belirlenen
demokrasi kurallarının bir kısmına ya da tamamına karşı çıkanlara karşı mevcut
durumu korumak gayesi ile alınan önlemlerdir.
Bu demokrasi türünün bir diğer adı ise mücadeleci demokrasidir(Derdiman,
2006: 117).
2.1.1.13. Uzlaşmacı demokrasi
‘‘Mutabakatı

esas

almaktır’’(Tunç,

2009-1123).

Uzlaşmacı

demokrasi

modeline göre yöneticiler ile halk arasında en genel düzeyde ortak anlaşmaya
varılması temel noktadır. Bu sayede yöneticiler ve halk arasında varılan mutabakat
ile kanunlar ve kararlar uygulanmaktadır.
2.1.1.14. Delegasyoncu demokrasi
Liderlerin kendi kişisel yönetim anlayışları ile yönetime yön vermesidir.
Halkın kendi kendini yönetmesinden ziyade liderin kişisel güdü ve duyguları ile
hareket ederek kişi ve kurumlar üzerinde ağırlığının ciddi derecede hissedildiği
demokrasi türüdür.
2.1.2. İlk demokrasi modeli ve günümüz modern demokrasi arasındaki farklar
Demokrasi denildiğinde halkın kendi kendini yönetmesi durumu göz önüne
gelse de bu kavramın işlevselliği ve uygulama yöntemleri 2500 yıldır tartışma
konularının başında yer almıştır. Ulaşılmak istenen nihai hedef, insanlığın bu kavram
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için ortak bir kelime anlamında uzlaşması olacaktır. Fakat ne yazık ki son
dönemlerde bu durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Düşünüldüğünde 2500 yıl
kadar geçmişe ve deneyime sahip olan bu kavramın üzerinde ortak bir kanıya
varılamaması

da

bu

durumu

gittikçe

zorlaştıran

sebepler

arasında

yer

almaktadır(Özdemir, Şimşek ve Aktaş, 2006: 260).
Sebebi daha derinlemesine düşünüldüğünde bu kavramın birçok farklı
dönemde ve coğrafyada farklı kültürlerde uygulanmaya çalışılması ve bunun etki ve
tepki süreçlerinin farklı sonuçlanmasında yatmaktadır.
Demokrasi kavramı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar dikkatlice
incelendiğinde bölgesel ve dönemsel farklılıkların yanı sıra bu kavramın içinin
boşaltıldığı ve bu kavrama birçok kişi tarafından ekleme yapılarak tanımlandığı
görülecektir. Yani demokrasi kavramının başında çoğunlukla bir sıfat görmek
mümkündür(Özdemir, Şimşek ve Aktaş, 2006: 260). Bu tarz çalışmaların amacı
demokrasi kavramını iyileştirme veyahut uygulama sürecindeki düzeltmeler olsa da,
bu kavramdan gitgide uzaklaşılmış ve bu kavram amacının dışına itilmiştir(Özdemir,
Şimşek ve Aktaş, 2006:260).
Demokrasi kavramının üzerine biraz daha yoğunlaştığımız takdirde Atina
demokrasisindeki yönetimin bugün ki demokrasi anlayışımızdan daha farklı bir
anlam teşkil ettiğini görmekteyiz. Demokrasi, ‘‘halkın kendi kendini yönetmesi/idare
etmesi’’ olarak nitelendirilmiştir. Fakat Atina demokrasisi, dil bilimi olarak
incelendiğinde ‘‘demos’’ halk anlamına gelen bu kelimenin gerçekten halk anlamanı
taşımadığını

ve

köle

sahibi,

özgür

toprak

sahiplerine

verildiği

görülmektedir(Heywood, 2006: 91). Yine daha öncede bahsettiğimiz gibi Atina
demokrasisinde kadınlar, köleler ve yabancılar yönetim üzerinde hak sahibi değildir.
Sadece belirli bir yaşı geçmiş yetişkin erkeklerin yönetimle alakalı sorunları beyan
ettikleri ve yönetici kesimin olduğu bir yönetim modelidir(Özdemir, Şimşek ve
Aktaş, 2006: 261).
Atina’da ortaya çıkan bu yapı bir günün içerisinde oluşturulmuş ve sistematiğe
dökülmüş bir demokrasi modeli değildir. Bu model uzun süreçlerin ardından değişen
toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve dizayn etmek için uygulamaya konulmuş bir
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sistemdir. Temelinde Atina şehir devletlerinin yönetimi, gelişen ticaret ve burjuvazi
sınıfının alt sınıfla olan ilişkileri neden olmuştur(Özdemir, Şimşek ve Aktaş, 2006:
261). Gelinen bu noktada soylular, ticaret ve zanaat erbaplarının despotlukları
yıkması sonucunda üst sınıf ve alt sınıf arasında ki gerilimi yumuşatmak için ve aynı
zamanda orta sınıfın alt sınıfla bir olmaması adına M.Ö. 504’te Solon’u
görevlendirmişlerdir(Özdemir, Şimşek ve Aktaş, 2006: 262).
Yönetici olarak seçilen Solon, ortaya koyduğu yasalarla o dönemden bugüne
mal olacak demokrasi sisteminin en önemli adımlarını atmıştır. Bu adımların başında
gelen uygulamalar siyasal, ekonomik ve sosyal alanda yapılan yenilikler olmuştur.
Adalet mekanizması geliştirilmiş, borçları yüzünden tutsak olanlar af edilirken,
köleler serbest bırakılmıştır. Tarımsal alanda, çiftçilere destek çıkmak amacıyla
tarlaların üzerine konulan ipotekler kaldırılmış, onlarında borçları silinmiştir. Yargı
ve yasama alanlarında yapılan reformlar adeta bir çağın kapanmasına neden
olabilecek şekildedir. Soyluların sınırsız hakları kaldırılmış, kanunları çıkarma ve
uygulanması için tüm vatandaşların halk meclisine katılması kabul edilmiş aynı
zamanda yargılamalar içinde halk mahkemelerine katılmaları kabul edilmiştir.
Ekonomi ve maliye alanında yapılan reformlarda ise kişilerin siyasete katılımı
ekonomik güçlerine göre belirlenecektir yani ekonomik gücüne göre siyasal yaşamda
yer alacaklardır. Ekonomik durumları ise mal varlıkları ile değil, yıllık yapılan
üretime göre belirlenecektir(Uygun, 2003: 24).
Yine Atina demokrasisi için tamamen demokratik görünüm kazandığını
söylemek mümkün değildir. O dönemin soylularından olan Kleisthenes uygulamada
ufak bir değişikliğin demokrasi açısından büyük sonuçlar doğuracağı düşünmüştür.
Kleisthenes, soyluların yönetimde ki etkinliğini dengelemek adına mantıklı bir
sistem geliştirmiştir. Bu sistemde yurttaşların tamamı soylu, köylü veyahut köle
yabancı dahi olsa 18 yaşını doldurması şartı ile belirli bir eğitime tabi tutularak
yurttaş kabul ediliyordu. Kan bağı ile devam eden sistem tamamen eğitim ve
örgütlenme ile eşit hak ve özgürlüklere sahip bir bütün olmuştur. Kabilenin eğitimini
alan kişileri belirli dönemlerde yasama, yürütme ve yargı organlarında soylular gibi
yer alma imkânı sağlanmıştır. Bu rejimin kurallarına uymayan ve bu rejimi ortadan
kaldırmak isteyenler için daha sert yaptırımlar uygulanması kararlaştırılmış, bu
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kişiler için 10 yıllık sürgün kararı alınmıştır. Atina demokrasisinde kadın, çocuk ve
köleler haricinde herkes yönetimde söz sahibi olmuştur. Ve tarihin ilk demokratik
yönetimi ve demokrasi modeli olarak yönetim alanına katkı sağlamıştır(Özdemir,
Şimşek ve Aktaş, 2006: 263).
Bu sayede artık Atina demokrasisi Solon’un ilk adımları ve Kleisthenes’in de
uğraşları sonucunda daha demokratik bir yapı kazanarak demokrasi modelinin etkin
bir şekilde uygulandığı bir sistem haline gelmiştir. Artık özgürlük ve egemenliğin
göstergesi zenginlik ve soyluluk olmaktan çıkmış eşit, adil ve demokratik bir
yönetim anlayışı benimsenmiştir.
Atina demokrasisi, o günün koşullarında düşünüldüğünde çağının ötesinde bir
anlayışa sahip, birey ve halk odaklı yönetimin en net örneği olarak görülmektedir.
Yönetime katılım ile birlikte günümüzden 2500 yılı aşkın bu sürede bu tarz yönetim
modellerinin uygulanması insanlık tarihi açısından şu anda çokta ileride bir noktada
durduğumuzu göstermemektedir. Anayasal düzenlemeler, yürütme, yasama ve yargı
erklerinin içerisine akıl almaz derecede her kesimden kişinin katılımını sağlama fikri
o dönem için büyük bir buluş niteliğindedir.
Tarih sahnesinde ilk demokrasi örneği olma özelliğini gösteren Atina
demokrasisi iki yüz yıl süre kadar varlığını korusa da farklı sebeplerden dolayı
yıkılmıştır. Bu demokrasi örneği Roma Cumhuriyeti gibi birçok medeniyete örnek
olma özelliği taşımıştır. Ortaçağ Avrupa’sında karanlık sürecin yaşanmasından sonra
coğrafi keşifler, Rönesans ile bilgi ve bilimin insanı aydınlatma süreci ve reform ile
insanın dini yönetim olgularından uzaklaşması Batı’nın demokrasi anlayışının daha
farklı noktalara taşınmasına neden olmuştur. Özdemir vd.’de ifade ettiği gibi ‘‘Bu
süreçte meydana gelen bilimsel gelişmeler (İngiliz Püriten Devrimi), Amerikan ve
Fransız devrimleri yeni Avrupa’yı ortaya çıkaran çok önemli gelişmeler yaşanırken
dünya ölçekli sonuçları da ortaya çıkarıyordu’’ şeklinde ifade etmişlerdir. Avrupa,
Rönesans ve Reform gelişmeleri ile birinci aydınlanma sürecini yaşarken, Sanayi
Devrimi ve Fransız İhtilali ile ikinci küreselleşme sürecini yaşamıştır(Özdemir,
Şimşek ve Aktaş, 2006: 264).
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Avrupa’nın bu gelişim süreci uzun yüzyıllara yayılmıştır. Demokrasi, tarih
sahnesinde binlerce hatta yüz binlerce olaya tanıklık ederek ve üzerine birikimleri
ekleyerek günümüze ulaşmıştır. Avrupa’nın demokrasi kültürünü geliştirme ve
ilerletmede önde olmasının sebebi, geçmiş medeniyetlerin yönetim yapılarını
incelediğimizde doğu uygarlıklarının yönetim yapılarından daha da keskin çizgilere
sahip olmasından kaynaklandığını ve bu durama çözüm bulabilmek için ilerleme
sağlandığını söyleyebiliriz. Eksik ve sorunlu noktaların üzerine gidilerek ortaya
çıkan demokrasi kavramına birçok ekleme yapılarak farklı ideolojiler üzerinde
dizayn edilmesi de bu sebebe bağlanılabilir.
2.1.2.1. Modern demokrasinin özellikleri
İnsanlık tarihi boyunca 2500 yıllık süre içerisinde birbirine eklemeler yapılarak
gelinen demokrasi olgusu, bugün bir takım kuralları, tanımları ve özellikleri
bünyesinde barındırmaktadır(Özdemir, Şimşek ve Aktaş, 2006: 265).
 Yurttaş Odaklılık
 Adil ve dürüst seçim
 Siyasal eşitlik
 Çoğunluk Yönetimi
 Açık tartışmacı, iknacı ve uzlaşmaya dayalılık
 Açık ve sorumlu hükümet
 Sivil toplum
 Hukuk önünde eşitlik
 İktidarın bir kişinin ya da grubun elinde bulunmaması ve halkın tamamına
ait olması
 Azınlık haklarının korunması
 Rasyonel temeller üzerine oturtulan yönetim yapıları
 Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti
 Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılığı
 Bireyselleşme
 Laiklik
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 Örgütlenme ve örgütlere katılım hürriyeti
 İfade hürriyeti
 Kamu görevlerine girebilme hakkı
 Haberleşme hürriyeti
 Temel insan hakları ve benzeri özellikleri
Bahsedilen bu özellikler insanlık tarihinin ilk demokrasi örneği olan Atina
demokrasisiyle birkaç benzerliğin dışında tamamen farklılık göstermektedir. Yine
daha öncede ifade ettiğimiz gibi bunun sebep ve sonuçlarına tarihsel süreçteki
demokrasi devinimi, birikim, yaşanan olaylar ve çağın koşulları eklendiğinde modern
demokrasinin temelleri ortaya çıkmaktadır.
2.1.3. Demokrasi kavramının sonuçları
Sartori, Avrupa ve Amerika’da yaşayan vatandaşların özgürlük yolunda büyük
başarılar elde ettiğini ve refah seviyesinin yüksek olmasıyla beraber bireysel
özgürlüğün azaldığı, ekonomik değerlerin ve refahın korunması için artan bir devlet
müdahalesinden bahsetmiştir. Egemenliğin garantisi olan anayasal devletten
uzaklaşan bireyler, ekonomik güç ve ekonomik refahları uğruna daha korumacı bir
devlet politikasını benimsemiştir. Ekonomik ihtiyaçların sonsuz olması ihtimalinide
düşünecek olursak bu tablonun ilerleyen zamanlarda daha fazla korumacı devlet
politikaları ve müdahalelerine neden olacağı düşünülmüştür(Sartori, Tarihsiz: 283).
Dönemin şartları ve gelişen teknoloji ile toplum, kendi değer yargılarından
uzak, ne istediğini bilmeyen sadece odaklandığı amaca ulaşmaya çalışan sakin bir
topluma

dönüşmüştür.

Bireyler

teknolojinin

vermiş

olduğu

rehavet

ve

vurdumduymazlık ile kendini merkeze yerleştirip, toplumsal olayların dışında
kalmayı tercih etmişlerdir(Demir, 2013: 119).
İnsanoğlu tarihi sürecin içerisinde mücadele ederken, mücadeleyi kazanmış
fakat yorgunluğunu gizleyememiştir. Bu yorgunluk, tarihi süreçler içerisinde kendini
bulma ve özlük haklarını arama süresince verdiği emeklerin yorgunluğu olarak ifade
edilmiştir. Sürecin sonunda kazanımları elde etmiş fakat kazanımlarına korku ve
endişeleri de eklemeyi başarmıştır. Bireysel hak ve özgürlükler mücadelesi
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Sartori’ye göre, Fransız Devrimi ve Sanayi İnkilâbı ile başlamıştır. Siyasal sistemler
ve teknolojide ki değişim süreci insanlık tarihini yormuş bunun üzerine meydana
gelen iki büyük dünya savaşı ve bir soğuk savaş dönemi bu tablonun daha zor bir hal
aldığını gözler önüne sermiştir. Yine Sartori’ye göre insanoğlu, Leviathan’ın
içerisinde geçen savaş sonrası ortaya çıkan bölünmemiş, mutlak ve egemen
hükümetin yönetimi tarzında bir düşünce yapısına sarıldığı öne sürülmektedir. Bu
şekilde birey kendini güven ve huzur ortamı içerisinde hissedecek ve kişisel olarak
ekonomik kazanımlarını ve refahını artıracak, ve onu yönetecek olan her kim ise
onun vermiş olduğu sözleri kabul ederek kişisel yönetim hakkını ona devredecektir.
Liberal demokrasi sisteminin bu şekilde sıkıntıya gireceği düşünülmüştür(Demir,
2013: 120).
Devlet kelimesinin anlamını kendi zihnimizde canlandırdığımızda ortaya çıkan
yapı aslında Leviathan’da geçen mutlak egemen güç olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Ama devletin ruhani yapısı ve kişiliği yoktur. Tüzel kişiliğe dayanan
ve herkesin kabul ettiği kuralların bütünü olarak değerlendirebiliriz. Bu noktada
demokrasinin sağlanabilmesi adına, halkın salt çoğunluğunun kabul ettiği ve seçtiği
yöneticilerin, bizleri uymakla zorunlu kıldıkları kurallar bütünü değil, kurumu ve
kurumun çıkarlarını koruması gerektiğini söyleyebiliriz. Konuyu birçok farklı açıdan
değerlendirmek mümkündür. Devleti oluşturan yapının yine halk olduğunu
düşündüğümüzde devlet veya devleti yöneten seçilmişler bunu bir fedakârlık adına
yapmamaktadırlar. Bunu belirli bir bedel karşılığında gerçekleştirmektedirler.
Devleti oluşturan yapıda halk egemen güç olmalı ve devlet sisteminde merkez
konumunda

olmalıdır.

Devletin

ve

halkın

çıkarlarının

üzerinde

bir

güç

bulunmamalıdır. Demir’in de söylediği gibi ‘‘Hobbes’un çağdaşları gibi, bu
yararların sağlanabilmesi için, kendisini gözeteceğine kim söz verirse, kaderini onun
ellerine bırakmaya hazırdır.(Demir, 2013: 120).’’
Sartori, düşüncenin ve fikrin yok olması ile liberal demokrasinin tüm benliğini
yitireceğini ifade etmiştir. Leviathan’ın başlangıcı ve liberal demokrasilerin çöküşü,
bireylerin düşünme yetisini ve özgürlüklerini kaybettiklerinde yok olacaktır. Aksi
takdirde maddi etkenlerin azalması liberal demokrasileri çökertmede yeterli
olmayacaktır(Sartori, Tarihsiz: 289).
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Bütün rejimler ve demokrasi modelleri insanoğlunun ortaya koyduğu
kurallardan meydana gelmektedir. Fakat ‘‘modern’’ bir yönetim modelinde
gerçekleştirmek istenilen amaç, insanlığın ortak amaçlar doğrultusunda en iyiye
ulaşma ve ortak faydayı sağlamak olmuştur(Demir, 2013: 121).
Demokrasi türleri içerisinde en ılımlı ve bireyin merkezde olduğu liberal
demokrasiler, gelişen teknoloji ve siyasi etkiler ile daha farklı bir seyir
izleyebilmektedir. Son dönemlerde ülke yöneticilerinin, yönetim anlayışında
demokratik görüntülerin fazla yer almadığı durumunu ele alırsak rahatlıkla liberal
demokrasi anlayışından daha sert ve yaptırım gücüne sahip yönetim tarzını yani
‘‘güçlü ve egemen seçilmişler’’ olarak ifade edebileceğimiz yönetim modellerinin
ortaya çıkması söz konusu olabilir.
2.2. Küreselleşme İle Katılımcılığın Artması ve Yönetişim Teorisi
Küreselleşme; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve insanlık adına mal olmuş
bütün değerlerin ve yargıların ülke sınırlarını kaldırarak tüm uluslar üzerinde ortak
bir değer kümesi yaratması olarak nitelendirilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan
milletlerin,

ekonomik

olarak

benimsediği

sistemlerin

sınırları

olmaksızın

kullanılmasıdır. Sosyalizm’in çöküşü ile birey merkezli yönetim modellerinin ortaya
çıkması ile birlikte serbest piyasa modellerinin gelişimi ve küreselleşme tüm
dünyada etkisini artırmıştır(Okur ve Çakıcı, 2007: 2).
Bu sayede birey odaklı, dolaşımın rahatça yapılabildiği, ekonominin ve
ticaretin müdahalelerden uzak yapıldığı bir durum ortaya çıkmıştır. Serbest piyasa
ekonomisinin vermiş olduğu rahatlıkla halkın yönetime katılımının en yüksek
noktada olması hedeflenerek kamu kurumlarının yönetiminde de yeni sistemlerin
gelişmesi ve uygulanması istenmiştir.
2.2.1. Küreselleşme süreci ile kamu yönetiminde meydana gelen değişiklikler
Devleti yöneten kurumların yönetim uygulamalarındaki değişimi hususunda
yeni modellerin ortaya çıkması ve gelişmesi 21. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya
çıkmıştır. Kamu yönetimindeki gelişmeler ile bürokratik yapının zayıflatılması kamu
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yönetimine geçişi ve akabinde yönetişim kavramının doğuşu, kurumların yönetimi
aşamasında politika oluşturmasını, organizasyon yapılarını ve kurumların çalışma
sistemlerinin değişmesinde önemli bir etken olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler kamu
yönetimi alanında tamamen değişime neden olmasa da etkileri hissedilecek bir
şekilde kendini göstermeye başlamıştır(Öztoprak, 2011: 8).
Batıda yapılan bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar sonucunda kamu
yönetim kuramları ve yönetişim modeli çalışılmıştır. Özellikle, dünyada 80’li
yıllarda yaşanan siyasal, ekonomik ve idari gelişmeler ile birlikte Türkiye’de de
kamu yönetim anlayışı eski bürokratik yapısından uzaklaşırken, yeni kamu yönetimi
kuramlarından ve yönetişim fonksiyonlarından nasibini almıştır. Keynesyen ekonomi
modelinin ve yönetim anlayışının artık 70’li yıllara gelindiğinde ihtiyaçları
karşılayamaması düşüncesiyle, devletin yönetimdeki rolü değişime girmiştir.
Bununla beraber devletin, refahı ve düzeni sağlayan kurum görüntüsünden çıkması,
vatandaşlara sosyal hizmetler sunabilen, halkın ihtiyaçlarına cevap veren, etkin ve
etkili bir kurum olması düşünülmüştür. Sebeplerini kısaca açıklamak gerekirse,
bürokratik yönetim anlayışının vermiş olduğu ağırlık ve vurdumduymazlık, genel
ekonomide yaşanan sorunlar ile halkın ekonomik yapısında tahribatın oluşumu
devletin daha verimli ve hizmet sunabilen bir yapısının olması gerektiği fikrini ortaya
çıkarmıştır(Özer, 2005: 3).
Bu dönemde ortaya çıkan sorulardan biri, kamu kurumlarının küçülmeye
gitmesi ile sorunun aşılıp aşılamayacağı olmuştur. Küçülmeye gidilmesiyle,
kurumların etkili ve çözüm odaklı çalışmasının ne derecede yeterli olacağı gündeme
gelmiştir. Yine bir başka soruda, kurumların eskiden olduğu gibi ellerindeki
imkânlarla hizmet üretme ve sunma aşamasında ne kadar etkili olacağı ve
gerçekleştirilen çalışmaların vatandaşlara ne kadar fayda sağlayacağı önemli bir konu
olmuştur. Tüm sorunlar ve ihtimaller değerlendirilerek kamu kuruluşlarının o
dönemdeki daraltılmış durumları da göz önüne alınarak kamu kurumlarının
geliştirilebilmesi, kurumların ihtiyaçları karşılayabilmesi ile vatandaşa daha iyi
hizmet sunabilmesi açısından yeni yolların bulunması için çalışmalar yapılarak yeni
teoriler ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Dünyada yaşanan sosyal, politik gelişmeler ve
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ulusal çaplı sorunların ortaya çıkmasıyla geleneksel kamu yönetim anlayışının
değişmesi ve geliştirilmesine neden olmuştur(Özer, 2005: 3).
Devletin, ihtiyaçları karşılama konusunda daha etkili bir kurum olarak
yönetilmesi gerektiği fikri ile bu kurumun bir müessese anlayışı ile yönetilmesi
gerektiği düşünülmüştür. Bu şekilde devlet, özel sektör kuruluşları gibi piyasa
merkezli, bürokrasinin hantallığından kurtulmuş, liyakat sahibi kişilerce yönetilen ve
merkezinde halkın olduğu bir kurum olarak yönetilmesi düşünülmüştür..
2.2.1.1. Küreselleşme
Küreselleşmeyi tek bir açıdan ele almak mümkün değildir. Milletleri her
konuda etkileyen bu konu dünya tarihi ve siyaseti açısından son derece önemlidir.
Ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, sosyal ve sanatsal açıdan yaşanan sınırsız bir
birliktelik olarak nitelendirilebilir(Okur ve Çakıcı, 2007: 2).
Dünyanın farklı noktalarında yaşayan insanların birbirleri ile ilgili kültürel,
sosyal ve ekonomik olarak bilgilerinin olması, birbirleriyle olan irtibatlarının artması,
ulaşım imkânlarının kolaylaşması ve sanal ortamda sınırların kalkarak her konuda
farklı ülke vatandaşlarının diğer ülke vatandaşları ile bilgi sahibi olmasıdır(UN
ECOSOC, 2006: 9).
Düşünecek olursak küreselleşmeyle sanal bankacılık, e- ticaret, borsa ve döviz
piyasaları ile ticaret erbapları günün her saatinde yapacakları işlemler ve
yatırımlardan geri kalmamaktadır. Mevcut İktidar sahipleri ve yöneticilerde
küreselleşme ile ekonomik kararlar alırken dikkat etmektedirler. Kendi ekonomik
özgürlüğünü kaybeden ve ekonomik önlemler alamayan yöneticiler uluslararası
kuruluşlardan veyahut bankalardan destek alarak ekonomik kalkınmalarını
sağlamaya çalışmaktadır. Uluslararası ekonomi ve finans sektörlerinden yardım alan
ülke yöneticileri bu şekilde ulusal yönetimlerinde siyasi konumlarını zedeleyerek
kural koyucu ve uygulayıcı yapılarını kaybetmişlerdir(Öztoprak, 2011, 15).
Küreselleşmenin de etkisiyle yönetim biçimi olan demokrasinin, uluslararası
bir nitelik kazanarak krallıklar, monarşiler ve otoriter rejimler karşısında uluslararası
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bir yönetim modeli olarak benimsenmiştir. Demokrasiye yöneltilen eleştiriler sadece
gelişmiş batı demokrasilerinde meydana gelen sıkıntılar yüzünden ortaya
çıkmaktadır. Seçilmiş ve temsil hakkını kazanmış yöneticilerin, demokrasiyi keyfi
emelleri ve çıkarlarını korumak amacıyla kullanmamaları ve milleti temsil etmek için
aldıkları bu hakkı sınırsızlaştırmamaları hususunda temsili demokrasilerdeki
‘‘sınırsızlık’’ ağır bir biçimde eleştirilmiş, bunun yerine temsili demokrasilerde
‘‘sınırlı temsil’’ sisteminin oluşması savunulmuştur(Okur ve Çakıcı, 2007: 2).
Küreselleşme olgusu elini güçlendirip gelişirken diğer taraftan da ona karşı
çıkacak bir teori daha gelişmiş ve bölgeselleşme adı altında küreselleşmenin tam
karşısına oturmuştur. Birçok ülke ekonomik konular üzerinde birbirleriyle anlaşma
yapma yoluna gitmiştir. Ekonominin yanında, Sovyetlerin yıkılması ile birlikte
birçok ülke askeri ve ordu konusunda da birlik sağlayarak uluslararası askeri güçler
oluşturmuştur. Uluslararası siyasi ve ekonomik kuruluşlar olarak baktığımızda
Avrupa’da AB, Asya’da APEC, Amerika’da NAFTA gibi bölge ülkelerinin bir araya
geldiği ekonomik ve siyasi anlaşmaların yapıldığı entegrasyonlar görülmektedir
(Okur ve Çakıcı, 2007: 3).
Ekonomi alanında, ulaşım ve haberleşmede yaşanan ilerlemeler ile ülke
yöneticileri bilgi akışını sağlamış, yanlış bilgilerin yayılmasını engelleme konusunda
ellerini güçlendirmişlerdir. Bu durum devlete fayda sağlamakla birlikte ülke
içerisinde bulunan diğer kesimlerinde lehine olmuştur. STK’lar, muhalifler, ve özel
teşebbüslerde haberleşme ve bilgi akışı konusunda kozlarını güçlendirmiştir. Bu
sayede sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüsler, karar alma ve yönlendirme
konusunda

kendilerini

geliştirebilir

ve

siyaseti

yönlendirebilir

pozisyona

ulaşmışlardır. Tabloya bu açıdan baktığımızda yönetimi elinde bulunduran iktidarın
karşısında artık siyasete yön veren ve geliştiren STK’lar yönetim açısından önemli
bir noktaya gelmiştir. STK’lar bununla birlikte, 1992’de Rio’da gerçekleştirilen
Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesi’nde aldıkları zaferle emisyonun azaltılması
kararını sağlamış ve demokrasi tarihi açısından büyük bir kazanım sağlamışlardır
(Kettl, 2000: 491).
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Bu gelişmeler doğrultusunda küreselleşme, evrenselleşme veya globalleşme adı
altında siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, askeri ve idari olarak birçok gelişme
yaşanmıştır.
Küreselleşmenin

olumlu

yönlerinin

yanı

sıra

olumsuz

yönleride

gözlemlenmiştir. Demokrasi, insan hakları, özgürlük ve çevrenin korunması gibi
yaşanan önemli gelişmeler ile birlikte, her ölçekteki yönetim mekanizması gibi ulusdevletlerde de demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katılım gibi güçlü ilkerin
yoğun baskısı altında yeniden düzenlenmeye zorlanmaktadır. Bu tablo ile devletin
minimize edilmesi, deregülasyon, özelleştirme, siyasal yenilkler, sosyo- ekonomik
politikaların dönüşümü gibi stratejiler, ülkelerin ana politikaları haline gelmiştir. Bu
durum karşısında ulus- devletin geleneksel yönetim araçları zayıflamakta, dünyada
her alanda entegrasyonun artması ile siyasal iktidarın küresel kurumlar tarafından
yönetilen siyasal mekanizmalar haline gelmeleri ve yerelleşme eğilimin güçlenmesi
ile yerel parçalara dağıtılması sonucu ulus- devletler iki yönlü bir baskının kıskacına
girmişlerdir(Köse, 2003).
Küreselleşmenin olumlu yönlerinin yanı sıra ulus- devletleri etkileyen olumsuz
yönleride bulunmaktadır. 1980’li yıllarda gelişen uluslararası ticaret ve sermaye
hareketlilikleri ile birlikte gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında,
ülkeler arası gelir dağılımı adaletsizliği, yurt içi gelir dağılımı eşitsizliği,
yoksullaşma gibi olumsuz etkileride bulunmaktadır.
2.2.1.2. Küresel yönetişim
Küresel yönetişimin amacı, devletlerin ve uluslararası kurumların yaptırım
gücünü ve geçerliliklerini kural olarak benimseyerek ve yerleşmiş ilkelerle
demokratik, eşit ve sorgulanabilir bir yönetim modelini ele alarak iktidarın mevcut
yapısı ve vatandaşlığın ne anlama geldiğini kendi bünyesinde sorgulamaktadır. Bir
araya gelmiş küresel grupların ve bireysel yöneticilerin kendilerini aşan ekonomik,
siyasi, sosyal ve kültürel konularda anlaşmazlığa düşmeleri durumunda sorunları ve
uyuşmazlıkları giderebilmek için alınan kararlara ve ortaya çıkan yapı küresel
yönetişim şeklinde ifade edilmiştir(Başaran, 2016: 16).

24

Küresel yönetişimin savını ve geçerliliğini, ulus devletlerin veya uluslararası
devletlerin kendi aralarında uyguladıkları yöntemle ekonomik, sosyal, siyasal ve
birçok ihtiyacı karşılayamadığı düşüncesiyle, küresel yönetişimin bu noktada
devletlerarası yöntemler ile çözülemeyen sorunları, küresel yönetişimin kendi
kuramsal alt yapısıyla çözüleceği ifade edilmiştir(Bayramoğlu, 2010: 126).
Bu görüşü öne süren kişiler, bu olgunun sürekli etkin ve etkili olması gerektiği
iddiası ile bu yönetişim uygulamasının devletlerarası yönetimde sınırlı kalmaması,
STK ve özel teşebbüslerinde bu uygulama yöntemini ve kuramını uygulaması
düşünülmüştür. İktidarın doğasında bulunan yönetim anlayışı ve devletin otoriter
idare anlayışının en alt kademeden itibaren değişmesi gerektiği ifade edilmiştir(Uzel,
2006: 41).
Yani bu sistem devletlerarasındaki yönetim sürecini ele almanın yanında
küresel düzeyde devletlerin haricinde bulunan kurumların ve topluluklarında
çalışması gerektiğini öne sürmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları sisteme büyük fayda sağlayacaktır. Küresel yönetişim ile
beraber devletlerarası yönetim ve hareket süreci, devlet dışı faaliyet gösteren
kuruluşlarla birlikte doğrudan bireye ulaşarak dünya üzerinde küresel bir yönetişim
yaklaşımını ortaya koyacaktır(Başaran, 2016: 16).
2.2.1.3. Katılım kültürünün artması
Demokrasi uygulamasının tarihteki ilk örneği olan Atina demokrasisi ya da
diğer adıyla doğrudan demokrasi olarak bildiğimiz ‘‘toplumun kendi kendini
yönetmesi’’ bir başka ifadeyle ‘‘egemenliğin millete ait olması’’ tanımlarının tam
karşılığı olan doğrudan demokrasi kavramı en uygun demokrasi modelidir. Bu
modelde, halkın kendisi için, her konuda en iyi kararı uzlaşmaya varılarak
vermesidir. Fakat günümüzde bu tip uygulamaların varlığından veyahut uygulamada
yer almasından söz etmek pekte kolay değildir. Bu durumun sebepleri arasında
dünya üzerinde küçük şehir devletlerinin neredeyse yok denilecek kadar azalması ve
ulus devleti haline gelmesi gösterilebilir. Bir diğeri ise, dünya nüfusunun artmasıyla
ülke nüfuslarının bu tip yönetim modellerinin uygulanmasını çokta mümkün
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kılmamaktadır. Ulus devletlerini göz önüne getirdiğimizde, milyonlarca kişinin
kendisi için en uygun ve doğru kararı vermesi büyük bir kargaşa ortamı yaratacaktır.
Doğrudan demokratik hakların savunulmasının imkânsız hale gelmesinden dolayı
halkın kendilerini yönetmesi için seçtiği demokrasi modeli olan temsili
demokrasilere geçiş, Tekelinin ifadesi ve Öztoprak’ın(2011: 17) aktardığı üzere şu
şekildedir.
“Demokrasi idealinden vazgeçmeyenler, demokrasiyi pratikte uygulanır hale
getirmenin yolunu temsili demokrasi anlayışının geliştirilmesinde bulmaya
çalışmışlardır. Gerçekte bulunan çözüm çok akıllıcadır. Toplumun, bir anlamda
doğrudan demokrasinin uygulanabileceği büyüklükte bir modeli oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Bu da halkın temsilcilerini seçerek meclise göndermesi yoluyla
yapılmaktadır. Toplumun küçültülmüş bu modelinde demokratik karar süreçleri
işletilmektedir. Bu halde, bir toplumun yurttaşlarının kendisini temsil edecekleri,
kendisine en benzer kişiler olarak seçtiği durumlarda, seçilenlerin kararlarıyla,
halkın tümü karar sürecine katılsaydı vereceği kararlar arasında bir fark
olmayacağı varsayılmaktadır”(Tekeli: 2004: 199-200).
Temsili demokrasiler dikkatle incelendiğinde ve gerçek uygulama alanlarına
bakıldığında doğrudan demokrasilerde olduğu gibi ‘‘halkın kendisi için en doğru
kararı kendisinin verdiği’’ yönetim modeli ile arasında büyük farkların olduğu ve
temsil düzeyinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Yani seçilmişler, iradenin sahibi
olan halk tarafından göreve getirilmelerine rağmen, halkı yeteri derecede temsil
edememiş, onların istek ve taleplerini karşılama hususunda yeterli olamamışlardır.
Her karar alma aşamasında seçimlerin yapılması düşünülmüş fakat eylemsel olarak
bu durum gerçekleşmemiştir. Vekiller halk için en uygun kararı almaya
çalışmışlardır. Fakat verilen kararlar seçilmişlerin siyasi ve politik hesaplarından
dolayı her zaman halkın kararları ile uyuşmamıştır. Bahsedildiği üzere, doğrudan
demokrasinin nüfus sorunu sebebiyetiyle uygulanamaması neticesinde yerine temsili
demokrasi çözümü sunulmuş fakat bu çerçevede de seçilmişler halkın iradesini
yönetimde yeteri kadar yansıtamamıştır. ‘‘Katılımcı demokrasi’’ kavramı bu noktada
uygulamaya konu olan seçilmişlerin yönetimine, halkın etki gücünü ve iradesini
arttırmak amacı ile gündeme gelmiştir. Gündeme oturan bu modelin amacı, temsili
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demokrasilerde oluşan boşluklar ve uyuşmazlıklara karşı, sivil toplum kuruluşları,
dernekler, vakıflar ve lobiler vasıtası ile hatta bireysel olarak fikir ve düşüncelerini
açıklaması olarak ifade edilmiştir. Bu sayede halk, kendisi için en uygun kararı
yönetime bildirerek, projelerini, sorunlarını, istek ve taleplerini yönetimle paylaşmış
olacaktır. Katılımcı demokrasiler, doğrudan demokrasilerin uygulamadaki zorlukları
ve günün şartlarına uygun olmamasından dolayı ve temsili demokrasilerde ortaya
çıkan uyuşmazlık ve kamuoyunun fikirleriyle örtüşmeyen kararların alınmasından
dolayı ortaya çıkan bir yönetim modeli olmuştur(Öztoprak, 2011: 18).
Katılım kültürünün ve katılımcılığın gelişimi ile ilgili olarak Şahin, 2015
‘‘Katılım ilkesinin gelişim sürecinde milletlerin son elli yıldır elde ettiği deneyimler
sonucunda önemli bir değişim süreci gerçekleştirdiği ifade edilebilir. Bu değişimler,
bireyin toplum içerisindeki davranış biçimlerine ve radikal bir biçimde
yansımaktadır. Artık devlet ya da diğer kolektif yapıların sadece ‘‘etken’’sıfatıyla
tanımlanan yapılar olmakla kalamayacağı iddia edilmektedir. Kollektif yapılar aynı
zamanda ‘‘şu ya da bu – kılıcı’’, ‘‘kolaylaştırıcı’’, ‘‘paylaşımcı’’, ‘‘müzakereci’’,
‘‘motive edici’’, ‘‘öğrenen’’, ‘‘rekabet eden’’, ‘‘saydam’’, ‘‘hesap verilebilir’’,
‘‘etkin’’, verimli v.b gibi birçok sıfatı da taşımak zorundadır. Benzer biçimde bireyde
‘‘edilgen’’ kalamaz. Her bir bireyin aynı zamanda ‘‘çözüme yönelik (proaktif)’’,
‘‘gönüllü’’, ‘‘ortak’’, ‘‘katılımcı’’,‘‘vizyoner’’ olması beklenmektedir. Şeklinde ifade
etmiştir(Şahin, 2015: 201-202).
Katılım kültürünün gelişimi ile toplumun yönetime katılmasının yanında
uzlaşmayı, inisiyatif almayı, projeler üreterek fayda sağlamayı ve birebir karşılaştığı
sorunların giderilmesi için çözüm sunmayı önererek bireysel olarak yönetime
katılırken, kendisini topluma yararlı, bir birey olarak hissedecektir. Bu da katılım
kültürü ile toplumun psikolojik, sosyolojik ve hukuki konularda gelişimine büyük
katkı sağlamasına neden olacaktır.
2.2.1.4. Yeni kamu yönetimi
Avrupa ve gelişmiş ülkelerde 70’li yıllarda ortaya çıkan bu uygulama türü,
gelişmekte olan ülkelerde 80’li yıllarda etkisini göstermiştir. Türkiye’de bunun bir
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örneği durumundadır. Yeni kamu yönetimi, neo- liberal doktrin etkisinde, kamu
kurumlarının özel sektör gibi yönetilmesi ve özel sektöre rakip olarak teoriden ziyade
uygulama alanı bulmuş bir doktrindir(Öztoprak, 2011: 10). Yeni kamu yönetimi,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün arasında kendine yer edinmiş ve her iki
tarafında özelliklerini bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir(Başaran, 2016: 14).
Yeni kamu yönetimi anlayışının temelinde, kamu hizmetinden faydalananları halk
olarak değil müşteri gibi algılamak yatmaktadır. Bu noktada da kamunun piyasa
düşüncesi ile hareket ettiği görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Yani artık kamu
kuruluşları özel teşebbüsler gibi kâr mantığı güderek kârı en üst seviyede tutmak için
özel sektörle rekabet ve performans artırımına gidecektir(Bayramoğlu, 2010: 205).
Yeni yönetim anlayışı, bürokrasinin eski, güçsüz, işlevsiz, hantal ve sorunları
çözme noktasındaki yetersizliklerini ortadan kaldırmaktır. Yani kamunun teşkilat
mekanizmasını değiştirerek özelleştirme ve kamu kurumlarını piyasalaştırarak daha
etkin ve verimli bir yapının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun altında yatan
neden ise, özel sektörün kamuya göre kendisini daha hızlı yenileyerek o günün
gereksinimlerini karşılamasından kaynaklanmaktadır(Bevir, 2009: 141-142). Yeni
kamu yönetiminin, geleneksel kamu yönetimine katmış olduğu yenilikler ve
özellikler Öztoprak ve Başaran’ın derlediği gibi aşağıda maddeler halinde ifade
edilmiştir.
1. Karar alma sürecinde eskiden siyasi yapılar etkiliyken yeni kamu
işletmeciliği ile işletmeci yaklaşım ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte
kamu, bir işletme mantığı ile artık kurumun kâr ve verimliliği üzerine hesap
yapmaya başlamıştır.
2. Kamu kurumlarında, özel sektördeki yönetim anlayışının da değişmesiyle eş
güdümlü olarak yeni kamu yönetim anlayışıyla değişiklik meydana
gelmiştir. Artık kamuda üst ve alt sınıf yerine hücresel sistem
geliştirilmiştir. Bu şekilde yönetimin, merkez yönetimden uzaklaşarak daha
saf ve şeffaf hale geldiği yeni yönetim modelinde kurumlar daha esnek ve
rahat bir yapı kazanmıştır.
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3. Hiyerarşik sistemin almış olduğu merkezi kararların kaldırılmasıyla,
bilimsel yasalara uygun çalışmaların yapılması, işin ehli kişilerce
uygulanmasına ve gerçekleştirilmesine imkân vermiştir.
4. Süreç odaklı idari yönetim tarzından çıkılarak daha çok verimliliği ve
etkinliği ön plana alan sonuç merkezli çalışmaların yapılması ortaya
çıkmıştır.
5. Yeni kamu yönetimi anlayışına göre, geleneksel kamu yönetiminde olduğu
gibi kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin standart olmasından
vazgeçilerek, kullanıcı yani müşterinin istek ve taleplerine uygun bir şekilde
üretilmesine veya hazırlanmasına imkân verilmiştir. Devlet kurumları artık
standart mal ve hizmet üretme anlayışının yerine özel teşebbüsler gibi sonuç
odaklı, esnek bir yapı kazanmıştır.
6. Kamu kurumlarının yapısındaki önemli bir değişiklik ise, kurum
yöneticilerinin gider gösterdiği yönetim anlayışı terk edilerek, maliyet
azaltma, kâr gütme, kalite ve verimliliği artırma gibi yeni anlayışlar gelerek
yapılan harcamalarda ise fayda- maliyet incelemeleri yapılmıştır. Yani
kurum artık tasarruf eden, kâr gözeten ve verimliliğini arttırmaya çalışan bir
yapı kazanmıştır.
7. Yeni kamu yönetimi esasen devleti ve kurumları kimin yönettiğini değil
artık kurumların vatandaş için verimli bir şekilde çalışma yapıp yapmadığı
üzerine yoğunlaşmıştır. Esas alınan amaç olarak burada, üretilen mal ve
hizmetlerin kalitesinin yüksek olması, maliyetlerin düşük olması ve
kullanıcıların bu mal ve hizmetlerden fayda sağlayabilmesi amaçlanmıştır.
Dikkat edileceği üzere gerçekleştirilmek istenilen tüm çalışmalarda kurumların
artık daha özerk bir yapı kazanması, karar alma süreçlerinde kurum yöneticilerinin
inisiyatif kullanarak hareket etmesi, kurumun çıkarlarının her şeyin üstünde
tutulması yönetim anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Siyaset ve bürokrasi
arasında kesin ve net bir çizgi koyan yeni kamu yönetimi anlayışı, müsrifliği,
vurdumduymazlığı ve bürokrasinin en büyük sorunu olan tıkanıklıkları doğru bir
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yönetim anlayışı ile boşa çıkartarak daha verimli bir hale getirmiştir. Kurumların bu
sayede strateji belirlemeleri, belirlenen hedefler üzerinden çalışma yapmaları da
yöneticilerin sorumluluk ve güven duygularını yüksek oranda arttırmış ve devlet bu
sayede verimli bir yönetim sergilerken mali açıdan da kazanım elde etmiştir.
Bu uygulamanın en ince ayrıntılarından biri ise, daha önce de belirtildiği üzere
kurumları hangi yöneticilerin yönettiğinden ziyade, sunulan mal ve hizmetlerin
nitelikleri olmuştur. Tabi yeni yaklaşım kimi çevrelerce kurumların birer müessese
gibi, yöneticilerin ise birer müteşebbis gibi hareket etmesini eleştirmiştir. Tüm bu
anlatılanlar dikkate alındığında kurumlara yöneltilen bu tarz tenkitler ve söylemlerin
sığ olduğu görülmektedir. Yeni kamu yönetimine getirilen eleştirilerin başında, bu
yönetim anlayışı iradenin gerçek sahibi olan halkı ekonomik bireyler olarak
değerlendirerek sadece kendi çıkarı ve refahı için çalışan bir toplum öngörüsü ile
hareket etmesine yöneltilmiştir. Yani bu anlayış devletin diğer vazife ve görevlerini
en aza indirerek, kamu kurumlarının halkın ekonomik çıkarlarına hitap etmek ve
kurumların kâr elde etmesini hedeflemesinden dolayı tenkit ve söylemlerin
yapılmasına neden olmuştur(Öztoprak, 2011: 12).
Kamu kurumları kendi bünyelerine özel teşebbüslerin kullandığı teknik
bilgileri ve analiz süreçlerini eklese de yöneltilen soruları ve eleştirileri belli bir
noktadan sonra açıklamada yetersiz kalmış ve akabinde bu eleştiriler yeni kamu
yönetimi uygulaması için büyük bir sorun haline gelmiştir. Yeni kamu yönetiminin,
kamu kurumlarına kazandırmış olduğu yeniliklerle maddi durumu sıkıntılı ve gelir
seviyesi düşük olan vatandaşların faydalanmış oldukları mal ve hizmetlerin
verilmesine büyük eleştiriler getirilmiştir. Kurumların, kamusal hizmetin dışında
birer müessese gibi hareket etme olgusu, devletin refahı ve güveni sağlama
prensiplerinin dışına fazlasıyla çıkılmasından dolayı eleştirilerden kurtulamaması
sonucunda bu anlayışında yenilenmesi ve değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Kamuda yeni yönetim anlayışının 70’lerden 80’lere kadar gelen kısmındaki yaşanan
gelişmeler ve modele yöneltilen eleştiriler bu yönetim tarzının eksik noktalarının
giderilebilmesi için birçok düzeltme ve çalışmanın yapılmıştır. 80’lerle birlikte artık
geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetiminin aksak yönlerinin bilinmesinden
dolayı yeni arayışlar sonucunda yönetişim kavramı ele alınmış, bireysel hak ve
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özgürlükleri de kapsayan bu anlayış yönetim mekanizmalarında etkisini göstermeye
başlamıştır(Öztoprak, 2011: 12-13).
2.2.1.4.1. Yeni kurumcu iktisat
Ekonomi modellerinin tabanını artık bireyin etkilemediği, tamamen kurumların
meydana getirdiği ve düzenlediği bir sistem olarak öngörülmüştür. Kurumların
aldıkları kararlar bireyleri etkilemektedir(Başaran, 2016: 12).
Klasik iktisat teorisini tenkit etmiştir. Kurumcu iktisat, bireyin merkezde
olmadığını ileri sürerek, bireyin ussal olarak piyasayı belirlemediği, toplumun yapı
taşlarının oluşturduğu geleneksel bir şekilde bireyin tutum sergilediği düşünülerek
toplumsal sistemi konu edinmiştir. Kurumcu iktisat, devlet ve piyasa ayrımını kabul
etmeyerek, piyasanın rafine olmadığını savunarak piyasa mekanizmasını bireyselden
toplumsal bir noktaya koymuştur. Yeni kurumcu iktisat’ın piyasa ile alakalı başka bir
bakış açısı da, piyasaya kaynak sübvanse eden bir kurum değil, kaynak sübvanse
eden kurumları kaynak üretmeye iten bir mekanizma olarak ifade edilmiştir. Bu
durum halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda gerçekleşecektir. Ve piyasa hiçbir
zaman müstakil bir durumda değildir(Güler, 2003: 97).
Klasik iktisat’ın savunduğu serbest piyasa ekonomisinin karşısında duran
kurumcu iktisat, piyasa mekanizmasının hiçbir zaman serbest olmadığı ve piyasa
üzerinde kurumların ve toplumun etkili olduğu düşüncesini savunmuştur.
Yönetişimde de toplumsal yapı, devletin eliyle gerçekleştirilen tüzel düzenlemelerle
bir bütünlük durumunu anlatmaktadır. Yani tekrar ifade edildiği üzere piyasanın
belirleyicileri hem kurumlar hem de toplum olarak aktarılmıştır(Başaran, 2016: 13).
Bu anlayışın bir diğer önemli noktası da bireylerin birbirleriyle olan
etkileşimleridir. Yani resmi kuralların getirmiş olduğu yasalar ve tutumların yanında
kişilerin kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları anlaşmalar, yeni kurumcu
iktisat’ın ele aldığı gayri resmi tutumlardır. Bu teamüllerin gerçekleşmesinde etkili
olan neden toplumun birbirleriyle olan iletişimidir. Böylece herkes birbirini iyi bir
şekilde tanır ve bu sayede sistem korunmuş olur(Bayramoğlu, 2010: 121).
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Resmi teamüllerin dışında, bireylerin birbirleri ile olan ilişkileri ve toplumsal
birlikteliğin etkisiyle kurumcu iktisat, yönetişim alanına da büyük katkı sağlamıştır.
Sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanda kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri
sonucunda meydana gelmektedir. İktisadi etkinliklerin belirlenmesinde resmi
kurumların yanı sıra ticari gruplar, ve girişimci dernekleri gibi birliklerin çalışmaları
şeklinde ifade edilebilir. Bir konuda belirli bir karara varmak için her grubun ve
söylemin dinlenmesi yani ortak payda da buluşması yönetişimin en önemli
göstergesidir(Başaran, 2016: 13).
Bu yönetim türünün bir diğer önemli anlayışı ise ekonomik faaliyetlerin genel
hatlarını çizerken hakların kanunlar aracılığı ile tekrardan şekillendirilmesi
savunulmuştur. Kurumcu iktisat’a göre mülkiyet kavramı ehemmiyetli bir konudur.
Mülkiyet hakkı ile kişi, kendi kaynaklarını kullanmada özgürdür. Hakkın güvence
altına alınması vazifesini devletin üstlenmesi gerekmektedir(Başaran, 2016: 13).
Kısacası yeni kurumcu iktisat’ın savunduğu varsayımlar olarak, devlet eliyle
kurulan piyasada toplumun birbiriyle olan birlikteliği ve aldığı kararların etkili
olacağı düşünülmüştür. Devletin belirlediği kurallar çerçevesinde belirli gruplar ile
görüşerek iktisadi faaliyetleri düzenlerken bireylerde bu noktada toplumsal olarak
aldıkları ortak kararları kurumlara iletmektedir. Bu şekilde yeni kurumcu iktisat’ın
yönetişim ile iç içe olduğu görülmektedir.
2.2.2. Yönetişim
Yönetişim kavramının tarihi ve sosyal bilimlerdeki yeri çok uzun yıllara
dayanmaktadır. Türkiye bu kavramla 1996 yılında gerçekleştirilen Habitat II
Konferansında daha yakından tanışma fırsatı bulurken kavram ilk olarak Fransa
kamu yönetiminde ve kamu kurumlarında ortaya çıkmıştır. Bu kavram İngilizce olan
‘‘governance’’ kelimesinin karşılığı olan yönetim organizasyonu ve yönetim ağı
olarak dilimize çevrilerek yönetişim olarak ifade edilmiştir(Öztoprak, 2011: 20).
Kelimenin kökeni 18.yy Aydınlanma dönemi ve Eski Antik Yunan demokrasilerine
kadar uzandığı da düşünülmektedir(Güler, 2003: 112).
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20. yüzyılın sonlarında azgelişmiş ülkeler ve Afrika ülkeleri için düzenlenen
raporda kullanılan yönetişim kavramında, Afrika ülkelerinin yönetişim sorunu
yaşadığı ifade edilmiştir. 90’lı yılların ortalarında yönetim modeline alternatif olarak
yeni bir yönetim alanı olarak karşımıza çıkmıştır(Başaran, 2016: 8).
Yönetim mekanizmalarında ortaya çıkan demokratikleşme, küreselleşme ve
bireyin merkezde olduğu kavramların eklenmesiyle oluşan politik, sosyal, kültürel ve
ekonomik sıkıntıların giderilmesi hususunda ortaya çıkan bu yönetim anlayışı
‘‘yönetişim’’ olarak

kamu

kurumları

ve

özel

teşebbüslerde

kullanılmaya

başlamıştır(Öztoprak, 2011: 20). Öztoprak’ında belirttiği üzere bu kavram
uluslararası birçok konferans ve toplantıda kullanılmıştır.
‘‘Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Raporları,
Kopenhag Sosyal Gelişme Konferansı (1995),
Kahire Nüfus Kalkınma Konferansı (1994),
İstanbul BM İnsan Yerleşmeleri Habitat II Konferansı (1996),
New York Binyıl (Millenium) Zirvesi (2000)
Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (1992)
Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2002)’’
Özel teşebbüslerin, kamu kurumlarının görevi olan hizmetleri sunmasıyla
beraber kamu kurumlarının bu kurumlarla rekabet etme fikri ve bireylerin kamusal
konularda fikir sunma isteği yönetim mekanizmasında değişikliğe gidilmesi
konusunda yeni talepleri beraberinde getirmiştir. Yönetişim mekanizması ile birlikte
kamuda ve kamu yönetiminde artık özel teşebbüslerin, STK’ların ve vatandaşların
yönetime ortak olma özelliğini barındırmasından dolayı yönetim kavramına yeni bir
bakış açısı kazandırmıştır(Başaran, 2016: 8).
Yönetişim kavramı kamu kurumları başta olmak üzere, özel teşebbüslerde,
iktisadi alanlarda, sivil toplum kuruluşlarında, kültürel alanlarda kullanılmaya
başlanmıştır. Ve bu kavramla alakalı, ‘‘iyi yönetişim, yerel yönetişim, küresel
yönetişim’’ gibi ön başlıklar alarak devletin sosyal ve iktisadi konulara karışmasını
en aza indirmesi, sadece yönetimi organize etmesi ve düzenlemesi şeklinde
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anlaşılmıştır. Bununla birlikte özel teşebbüslerin birbirleriyle olan yarışlarını
düzenlemesinde devletin ‘‘yerellik’’ kavramını dikkate alarak verimlilik ve etkinliği
arttırmak adına halkla beraber, katılımı ön planda tutan bir yönetim anlayışı
algılanmıştır(Başaran, 2016: 8-9).
Kamu kurumlarının yönetiminde uygulanan geleneksel, hiyerarşik sisteme
dayalı eski usullerin aksine, yönetişim kavramıyla birlikte organizasyonun orta
noktasında kurumun bulunduğu ve etrafında özel teşebbüslerin, sivil toplum
kuruluşlarının, vatandaşın ve devlet yöneticilerinin oluşturduğu katılım odaklı bir
yapı ve koordinasyon ağı şeklinde yönetim hedeflenmiştir. Bu sayede devlet,
birimler arası iletişim ve düzenlemeleri yönetirken özel teşebbüslerin, vatandaşların
ve sivil toplum kuruluşlarına karşı şeffaf ve sorgulanabilir bir yönetim anlayışının
oluşacağı düşünülmüştür(Başaran, 2016: 9).
Dünyada meydana gelen siyasi ve sosyal olayların etkisiyle yönetim alanında
ortaya çıkan gelişmeler sonucunda yönetim düşüncesi üzerinde büyük değişiklikler
meydana gelmiştir. Yönetişim, geleneksel kamu yönetim anlayışının eski
kabuklarından sıyrılarak yeni görüntüsü olarak düşünülebilir. Bu yapının ortaya
çıkmasındaki en önemli gelişmeler uluslararası düzeyde kabul edilmiş birçok kurum
ve kuruluşun bu yönetim anlayışına göre hareket etmesinden kaynaklanmıştır. Bu
yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan uluslararası kurumlar olarak, Dünya
Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası (World Bank),
Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
Uluslararası Para Fonu (IMF) başta olmak üzere birçok kurum bu yapıdan
etkilenerek yönetim anlayışlarında yönetişim modelini uygulamışlardır(Başaran,
2016: 9).
Yönetişim kavramı ile ilgili olarak bugün bakıldığında birçok farklı başlık ve
uygulama alanı görmek mümkündür. Farklı uygulama alanları arasına ekonomi, çok
uluslu şirketler, sağlık, çevre sorunları ve küresel gibi birçok ön başlık eklenmiştir.
Buradan da anlaşılacağı üzere ekonomik faaliyetler üzerine devletlerin yönetim
anlayışından, birden fazla ülkede pazar sahibi olan firmaların yönetim anlayışına,
sağlık kuruluşlarının yönetim anlayışından, dünya üzerinde meydana gelen çeşitli
çevre ve doğa koşullarında değişiklikler nedeniyle kurulan örgütlerin yönetim
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anlayışlarına kadar yönetişim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Kurum ve
şirketlerin

yönetim

mekanizmalarında

‘‘yönetişim’’

olgusu

yer

almış

ve

uygulamalara konu olmuştur. Öztoprak, yönetişim alanı ile ilgili olarak Rhodes’in
altı maddesini: ‘‘minimal devlet, kurumsal yönetişim, yeni kamu yönetimi, iyi
yönetişim, sosyo-sibernetik sistem ve kendi kendini organize eden ağlar’’ olmak
üzere uygulandığını belirtmiştir. Ve yönetişim sistemi, kamu kurumlarında şu
başlıklar ve anlamda kullanılmıştır.(Öztoprak, 2011: 21).
 Devletin

Yönetim

Şekli:

Devletin,

kamu

kurumlarının

yönetim

mekanizmasını çözümleme ve siyasal düzeni belirtmek için kullanılmıştır.
 Adem- i Merkeziyetçilik ve Yerelleşme: Yönetim anlayışının yeni kamu
yönetim anlayışı ile siyasi iktidar tarafından kamu kurumlarının idare
hakkını merkezden alarak yerel yöneticilere verilmesini belirtmiştir.
 Özel Politika Alanlarının Yönetimi: Devletin hizmet vermekle mükellef
olduğu, eğitim sağlık, korunma, çevre ve ulaştırma gibi siyasal iktidara ait
olan yönetimleri belirtmek için kullanılmıştır.
 Kurumsal Yönetişim: Birden fazla hisse sahibi olunan şirketlerin
yönetimini belirtmek için kullanılmıştır(Öztoprak, 2011: 21-22).
Yönetişim ile ilgili olarak birçok farklı alanda, farklı yönetişim anlayışlarıyla
yönetim yapıları ortaya çıkmıştır. Bu durum ne yazık ki yönetişim ile ilgili olarak bir
kaos ve kargaşa ortamı yaratmıştır ve yönetişim olgusu tam olarak netlik
kazanmamıştır(Öztoprak, 2011- 22).
Bu çalışma ile ilgili olarak genel bir kavramın olmadığı ve şuana kadar
yönetişimin netleştirilmemiş olması bu yönetim mekanizmasının nerede ve ne
şekilde kullanılacağı ile ilgili bir karışıklık yaşanmasına neden olmuştur(Gündoğan,
2010: 16). Buna binaen yapılan çalışmalarla alakalı olarak herkes ortak bir tanımda
mutabakata varmasa da (Aktan, 2002) bu kavramın ana hatları ve temel yapı taşları
ile ilgili olarak herkes hemen hemen aynı düşünce ve görüşlere sahiptir(Bariletti ve
Zoli, 2006: 333).
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2.2.2.1. Yönetişim teorisi
Geleneksel hiyerarşik yönetim modelinin, yönetim mekanizması olarak
sorunları çözmede yeterli olmadığı düşüncesi ilk olarak yoksulluğu önlemek ve
kalkınmaya destek vermek amacıyla yapılan çalışma ve yardımların başarısız
olmasıyla ortaya çıkmıştır. Afrika’da, yöneticilerin yoksulluğu önlemek için
uyguladıkları çalışmalar sonucunda yaptıkları yolsuzluk ve elde edilen yardımları
yönetememeleriyle, yönetim alanında ciddi ölçüde sorunların baş göstermesinden
kaynaklanmıştır(Öztoprak, 2011: 23). Bu düşünceye benzer bir ifade de, 1989 yılında
Afrika ile ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar tamamen bir yönetim ve
yönetişim sorununun olduğunu göstermiştir(Güler, 2003: 102).
Afrika’ya yapılan gıda, giyecek, sağlık malzemeleri, kitap ve parasal
yardımların iyi bir şekilde değerlendirilmemesi ve bu yardımların ihtiyaç sahipleri
tarafından kullanılmaması üzerine Gündoğan(2010: 23) bir değerlendirmede
bulunmuştur:
‘‘Uzun yıllar belli bölgelere ve ülkelere ayni ve nakdi yardımlar ulaştırmaya ve
kredi

sağlamaya

yoğunlaşan

uluslararası

programlar,

kalıcı

yararlar

sağlayamamıştır. Zengin-fakir ülkeler arasındaki kalkınmışlık farkları artmaya
devam etmiştir. Bunun nedenleri üzerinde yapılan araştırma ve tartışmalardan çıkan
en önemli bulgular, bu bölgelerin ve· ülkelerin kötü veya çok kötü yönetildiği,
yönetimlerinin yozlaştığı, yardım ve desteklerin toplumun geneline ulaşmadığı, küçük
çıkar gruplarının haksız zenginleşmesine yol açtığı, bunun da iç çatışmaları
körüklediği sonuçlarına varılmıştır.”
Bu sebepten yola çıkarak az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve iyileştirilmesi
için daha iyi bir yönetim modeli ve daha iyi işleyen bir mekanizmanın var olması
gerektiği düşüncesi bu programların yapılmasını sağlayan UN, EU, World Bank ve
IMF tarafından ifade edilmiştir. Ve yönetişim sorununun çözülmesi durumunda bu
tablonun daha iyi bir vaziyette olacağı gözlemlenmiştir(Öztoprak, 2011: 23).
Yönetişim teorisi fikri, ilk kez uluslararası yapıya sahip olan World Bank
tarafından ortaya atılmış ve daha sonrasında da kamu yönetim politikaları ve

36

programları arasında büyük bir ün kazanmış, bilim adamları ve bilim dünyası
tarafından önemli çalışmaların yapılmasında etkili olmuştur(Aktan, 2002).
Yönetişim alanında yapılan araştırmalar uluslararası kuruluşların etrafında
gelişirken, bilim dünyasının da bu kavrama ilgi göstermesi ile yönetişimin, kamu
kuruluşları üzerinde önemli bir yönetim mekanizması olarak kullanılacağı
düşünülmüştür.
2.2.2.2. Yönetişimin Dünya’da uygulanması
Dünya üzerinde birçok kurum geleneksel kamu yönetim kuramının yetersiz
olduğu düşüncesiyle farklı teoriler ve uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulama ve
teorilerin kimisi aksak yönlere ve sorunlara ışık tutarken kimisi ise yeterli etki
gücüne sahip olamamıştır. Yönetişim teorisi de bu şekilde bilim insanlarının ve
uluslararası araştırma yapan kurumların raporları doğrultusunda gün yüzüne çıkmış
ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm özel kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarınca uygulama alanlarında yer bulmuştur.
2.2.2.2.1 Dünya Bankası (World Bank)
Yönetişim kavramı uluslararası bir kurum olan Dünya Bankası’nca, önceden
tahmin edilebilir bir politika uygulamayı, sağlamlaştırılmış ve liyakatli bir
bürokrasiyi, verilen kararların arkasında duran bir icracı hükümeti, hukuksal olarak
yönetime katılım sağlayan kuvvetli bir sivil toplumu, yönetim ve yönetişim
mekanizması olarak benimsemiştir(Öztoprak, 2011: 24).
Öztoprak(2011: 24), Dünya Bankasının yaptığı çalışmayı şu şekilde ifade
ederek ‘‘kavramın güçlü kalkınma stratejisiyle aynı anlama geldiğini, Dünya
Bankasının 92’yılında yaptığı çalışmada yönetişimin bankayla uyumlu dört
aşamasını,
1. Kamu yönetiminin iyileştirilmesi
2. Hesap verilebilirlik
3. Kalkınma için yasal çerçeve
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4. Bilgi ve şeffaflık
şu şekilde maddeler halinde ifade ederek özetlemiştir.
Yönetişim alanını araştıran bu kurum, sistemi üç bölüme ayırarak ifade
etmiştir. İlk olarak sistemsel yönetişim, geleneksel kamu yönetim politikası olan
hiyerarşik ve alt üst ilişkilerine dayanan çalışma mantığı, günümüz devletlerinin
yönetimlerinden daha kapsamlı bir yönetim ile anlatılmaya çalışılmıştır.
Devletin elde ettiği siyasal ve iktisadi kazanımlar tekelde bir araya
gelmemektedir. İlk olarak kapitalist yönetimin düşüncesi olan, devletin koruma,
güvenlik, adalet ve bu gibi hizmetleri karşılayarak ekonomik faaliyetler üzerinde
çalışmaları denetime almamasını ifade etmektedir. İkinci olarak siyasal aşama,
kuvvetlerin ayrılığına dayanan devlet yönetimidir. Yani devlet, sistemin ideolojisi
olan

liberalizmin

etkisiyle

bireylerin

demokratik

olarak

siyasi

hayata

katılabilmelerine müdahale etmeden karar aşamasında halkın çoğulcu tutumuna
saygı duyması durumunu ifade ederek yönetsel aşamalarda kararın çoğunluğa
bırakılması ifade edilmektedir. Son olarak yönetsel aşamada, devletin uyguladığı
kamu politikaları ve hizmetlerinde, kurumların ve yöneticilerin net, açık, şeffaf ve
hesap verebilir olmaları hedeflenmiştir(Öztoprak, 2011: 24-25).
Dünya bankasının, yönetişimi üç farklı süreç ve aşamada ele almasının nedeni
az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yönetimlerinde daha istikrarlı ve etkili bir
tutum sergilemeleri gerektiği ifade edilmektedir. Bu sayede ülkelerin daha verimli bir
şekilde kalkınmalarının gerçekleşeceği düşünülmüştür. Kurum bu uygulama ve
süreçlerle ilintili bir şekilde yatırım yapacağı veya borç vereceği ülkelerde bu
aşamaların uygulanmasını hedeflemektedir(Öztoprak, 2011: 25).
Ülkeler üzerinde etkili bir yapıya sahip olan banka bu şekilde kendi ideolojisi
doğrultusunda liberalizmin gelişimini, serbest piyasanın güçlenmesini ve devletin
yönetim mekanizması üzerindeki etkisini en az seviyeye indirgendiği bir yönetim
anlayışını benimsemiştir. Dünya Bankası’nın kuruluşunda kendi yasalarının, kuruma
katılan ülkelerin iç işleyişlerine ve siyasal süreçlerine karışmama gibi kuralları
olmasına rağmen liberal ideolojiyi temel alan faaliyetleri kendisine üye olan
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ülkelerden istemesi ve bu şekilde yönetişim olgusunu kullanması görülmektedir
(Bevir, 2009: 93).
2.2.2.2.2. Avrupa Birliği (European Union)
Yönetişim teorisi, Avrupa’da yirmi sekiz ülke ve üyeden oluşan ekonomik ve
siyasal bir birlik olarak örgütlenen Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bir kitap
hazırlanarak ele alınmıştır. Yönetişimin temel amacı olarak, yönetimde adil, şeffaf,
eşit, sorgulanabilir ve hesap verilebilir bir yönetim normlarını ve temellerini esas
almıştır. Katılımın en yüksek seviyede tutulmasını temel alan bu yaklaşım ile daha
demokratik ve modern bir yönetim modeli tasarlanmıştır(Öztoprak, 2011: 26).
Komisyonun uygulamalara konu ettiği yönetişim teorisi sosyal, iktisadi,
kültürel alanlardan öte siyasal ve politik alanlarda gerçekleşmiştir. Bu sayede yirmi
sekiz ülke vatandaşları için geçerli olacak olan bu yaklaşım ile, Avrupa Birliği
vatandaşı olan herkesin yönetim kademelerinde fikir sunan, sorgulayan, irdeleyen
bireylerin yönetim organizasyonuna dâhil olarak daha etkin ve verimli bir yapı
oluşturulmak istenmiştir(Özer, 2006: 77).
Birlik, toplumun yönetim mekanizmalarına katılım gösterdiği, yönetimde daha
adil ve şeffaf bir yapının ortaya konulduğu ve her fikir ve düşüncenin ortak bir payda
da toplandığı yönetim yaklaşımı ile bireylerin siyasal ve sosyal yaşamda daha aktif
bir şekilde katılımını güçlendirmiştir.
2.2.2.2.3. Birleşmiş Milletler (United Nations)
Yönetişim alanını Birleşmiş Milletler,

Öztoprak’ın da ifade ettiği gibi şu

şekilde değerlendirmiştir.
“gruplar ve bireylerin kendi çıkarlarını, kanuni haklarını korumaya
çalıştıkları, zorunluluklarını yerine getirdikleri, farklılıkları konusunda uzlaştıkları;
bir ülkedeki her düzeyde işleri yönetmek için kurumları, mekanizmaları ve süreçleri
kapsayan; ekonomik, politik ve idari otorite kullanımıdır” (UNDP, 1997: 55).
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Yönetişim kavramını Birleşmiş Milletler’de diğer uluslararası kuruluşlar gibi
söz konusu olan yönetimlerin daha açık, net, şeffaf, sorgulanabilir, adil, adaletli ve
ortak payda da buluşabilenlerin yönetimi olarak değerlendirmiştir. Yönetişim
teorisinin en temel yapı taşı olarak Birleşmiş Milletler ‘‘katılım kültürü ve yoğum
katılımı’’ benimsemiştir.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi(ECOSOC)’ne göre Asya ve
Pasifik içinde tamamen gelişmenin ve kalkınmanın yolu, daha şeffaf, adil ve
katılımın yüksek oranda gerçekleştiği yönetimler olması düşünülmektedir. Dünya
Bankası’nın yönetişim anlayışı ile Birleşmiş Milletlerin yönetişim anlayışı arasındaki
farkın, Dünya Bankası yaklaşımı ekonomik ve mali temeller üzerinde değerlendirip
yönetim alanında uygulamaya koyarken Birleşmiş Milletler, uzlaşı kültürünün
gelişmesi, yönetimin hesap verebilirliği, hukuka dayalı yönetim ve katılımın en üst
aşamada sağlanması konusunda yönetişim teorisini ele almıştır. Yani Birleşmiş
Milletler daha çok siyasal ve sosyal alanda değerlendirmiştir(Bevir, 2009: 93).
2.2.2.3. Uygulama sürecinde yönetişimin fonksiyonları
Yönetişim teorisi üzerine, farklı uluslararası kurum ve kuruluşlar birden fazla
çalışma, araştırma ve değerlendirme gerçekleştirmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya
çıkan bir takım uygulamalar ve teamüller yönetişim teorisinin gerçekleştirilmesi için
gerekli kılınmıştır.
Buradan yola çıkarak, Türkiye’nin de bu çalışmalardan yararlanarak yönetişim
kavramından daha verimli bir şekilde fayda sağlaması fikri ortaya çıkmıştır.
Yönetişim faaliyetlerinin kullanılması ile devletin kamu kurumlarında verimin
artması, katılımlın artması, uzlaşmacı kültürün hakim olduğu bir yönetim modelinin
uygulamaya konu olması düşünülmüştür(Izgar, 2015: 26).
2.2.2.3.1. Katılım kültürü ve yerinden yönetim
Bozkuş(2009: 98) katılım kavramını, kamu görevlilerinin kamu hizmeti verme
sürecinde uyguladıkları politikaların ve faaliyetlerin, hizmet verecekleri kişiler
tarafından bilinmesi ve bu süreçlere müdahil olmaları şeklinde değerlendirilmiştir.
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Faaliyet ve uygulamalara katılımı, ilk aşamadan son aşamaya kadar gerçekleşen
sürede faaliyetleri uygulayan kamu görevlileri ile söz konusu olan faaliyetlerin
uygulanmasından

etkilenecek

vatandaşlarında

bu

sürecin

başında,

karar

mekanizmasında bulunması hedeflenmiştir(Başaran: 2016: 19).
Katılım sürecini, vatandaşların hür irade ve düşünceleri ile siyasal normlar ve
kurallar ile kendilerini temsil edecekleri yöneticileri seçmeleri, devletin uygulayacağı
politikalara seçilen temsilciler ve kamu görevlileri ile birlikte katılım sağlamaları ve
uygulanan politikaların işleyişlerini denetleme sürecinde bulunabilmeleridir(Aktaş,
2008).
Demokrasi kavramında da belirtildiği üzere ‘‘yönetime katılım veya
katılımcılık’’ kavramlarının temelinde yatan ve esas alınan ilke olarak halkın bir
bütünlük içinde yöneticileri seçme, gerçekleşecek olan faaliyet ve uygulamalarda
beraber karar alma ve gerçekleştirilen çalışmaları denetleme mekanizması olarak
düşünülmüştür. Bu noktada siyasi seçilmişler, temsil ettikleri halka karşı sorumluluk
hissederken aynı zamanda aldıkları kararlarda da toplumla hareket ederek
yükümlülüklerini

hafifletmektedirler.

Katılım

kültürünün

uygulanması

ve

gelişmesiyle ilintili olarak toplumda ‘‘birlikte hareket etme, ortak akıl, ortak fayda ve
uzlaşı kültürünün’’ gelişeceği de düşünülmüştür. Tüm bu olguların katılımın
artmasıyla gerçekleşmesi, toplum açısından sosyal ve siyasal olarak birlikteliği
sağlayacağı düşünülmüştür.
Yönetişim kavramının en önemli hususlarından biride, şeffaf siyasa
düşüncesidir. Şeffaf siyasa ile adem-i merkeziyetçi bir yönetim yapısı ortaya
çıkmaktadır. Bütün bu kavramların yanına uygulama alanında sivil toplum
kuruluşlarının yönetişim ile birlikte bu sürece müdahil olmasıyla adem-i
merkeziyetçi

yapının

sürdürülebilir

ve

denetlenebilir

olmasını

mümkün

kılmıştır(Özer, 2005: 67).
Gerçekleştirilecek faaliyet ve hizmetlerin doğru bir şekilde tahsis edilmesi
açısından bu hizmetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların iyi bir şekilde seçilmesi
önemlidir. Kaliteli hizmet ve faaliyet sunulması açısından, hangi kurumun nerede ve
nasıl faaliyet göstereceği maliyet ve verimlilik açısından da oldukça önemlidir. Ve
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bu bağlamda gerçekleştirilen hizmetin ‘‘yerindenlik’’ doğrultusunda yapılıp
yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Söz konusu olan çalışma ve hizmetin uygulanma
sürecinde ortaya çıkacak yüksek maliyet ve düşük verimlilik durumunda, konuya
vâkıf ve nitelikli çalışmayı gerçekleştirecek kurumun bu hizmeti üstlenmesi daha
doğru bir karar olacaktır(Öztürk, 2002: 8).
Yönetişimin kamu kurumlarında uygulanması sonucunda, birey ve devlet
arasındaki bağların güçlenmesi, bu sayede bireyin devlete ve topluma olan inancının
artmasının yanında uzlaşma, iletişim, sosyal birliktelik ve bireyin politika uygulama
sürecine aktif olarak katıldığı düşünülmüştür(Bozkuş, 2009: 20).
Bireyin, yönetişim ile karar alma mekanizmalarına dâhil olması kurumlar
açısından da önemli bir etkendir. Devlet ve kamu kurumu yöneticileri
uygulayacakları faaliyet ve hizmetlerde halkın fikrini alarak sonuç odaklı ve daha
verimli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Bu sayede kamu kurumu
yöneticileri ve siyasiler, bürokratik ve siyasi hayatlarında daha başarılı olarak
yönetişim kavramının önemli uygulama fonksiyonu olan katılımcılık ile daha etkin
bir yönetim sergilemiş olurlar(Başaran, 2016: 20).
2.2.2.3.2. Hukukun üstünlüğü ilkesi
Hukukun üstünlüğü, kuruların hukuka uygun normlar çerçevesinde faaliyet
göstermelerini, kurum içerisinde bulunan herkesin bu kurallara uymak ile zorunlu
olduğu ve bu kurallar ile eşit sayıldığını ifade etmektedir(Izgar, 2015: 28).
Devletin, yönetişim mekanizmasını kullanabilmesi için en önemli husus o
ülkenin bir hukuk devleti olmasıdır. Devlet, tüm organlarını ve bürokratik yapısını
ilkeli ve tutarlı bir biçimde hukukun meşrutiyetine oturtarak işleyişini bu
mekanizmaya teslim etmesidir.

Bu şekilde devletin hukuk devleti olduğu

anlaşılmaktadır. Bu ilke ile yönetimin gerçekleştirildiği takdirde devletin tüm yapısı
hukuka uygun bir şekilde işleyerek hukukun üstünlüğü ile kurallar çerçevesinde
hareket etmektedir(Köktaş, 2001: 75).
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Devleti yöneten kamu yöneticilerinin bu normlar çizgisinde tereddütsüz bir
şekilde kalarak kabul görmüş kurallar etrafında karar alması ve alınan kararların
hukukun ön gördüğü şekilde teftiş edilmesidir. Devlet yönetiminde, hukukun egemen
olduğu bu durumda yöneticiler başta olmak üzere tüm teamüllere ve yasalara herkes
uymakla mükelleftir(Eren, 2001: 17).
Günümüzün şartlarına uygun, kendi içerisinde uyumlu ve tutarlı şekilde
hazırlanan yasaların, aktif ve verimli bir biçimde faaliyet gösteren mahkemeler ile
normları şeffaf ve eşitlik anlayışı ile uygulayan bağımsız denetleme mekanizması,
hukukun üstünlüğü yönteminin ana mantalitesini oluşturmaktadır(Uzel, 2006: 49).
Devlet yönetiminde asıl olan hukuka uygunluk ve hukukun getirmiş olduğu
kurallara bağlılıktır. Yöneticiler bu sayede kendi sınırlarını ve sorumluluklarını
bilerek hareket edecek ve faaliyetlerini uygulayacaklardır. Siyasi iktidar, kamu
kurumları yöneticileri ve vatandaşlar hukukun sınırları ile kendi ödev ve
sorumluluklarını bilerek bu çerçevenin etrafında hareket edecekleridir. Tam
anlamıyla hukuk devleti olabilmek için sadece devletin öngördüğü kurallar yeterli
değildir. Sistemin iyi bir şekilde işleyip, çalışabilmesi için kamu yöneticilerinin
sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınırsız ve keyfi iradeleri
doğrultusunda yönetim uygulayan, kendi çıkarları için bu kuralları kullanan
devletler, hukuk devletinden ziyade yaptırım gücü yüksek olan polis devletinin
ortaya çıkmasına neden olabilir(Başaran, 2016: 17).

Devletin yöneticisi olan

iktidarın yasal hakları ile ilgili olarak şu ifadeyi kullanmıştır.
‘‘Siyasal iktidar yasaların yapılması ve uygulanması sürecinde hukuk
kurallarına tabidir. Yasa yapımı sürecinde anasayasal denetim, hukuk devleti ilkesi
açısından önemlidir. Uygulanması aşamasında işe idarenin yasallığı, her türlü işlem
ve eylemin denetime tabi olması hukuk devletinin en önemli araçlarındandır. Ayrıca
18 bireyin devlete karşı korunması bakımından temel hak ve özgürlüklerin korunması
ile hukuk önünde eşitlik, devletin tarafsızlığı ilkeleri önem taşır.’’
Hukukun üstünlüğü, yönetişim mekanizmasının önemli bir yapı taşı olması
durumu ile, devletin, kamu kurumlarının uygulamaya konu olan faaliyetlerinde
hukuku merkeze alan ve bu gücün üstünde herhangi bir kişinin, yöneticinin veyahut
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kurumun bulunmadığını ifade eder. Devleti, egemen ve bağımsız kılan bu olgu,
hukuku en üst konuma koyarak adil ve eşit bir yönetim yaklaşımı ile devleti saygın
bir konuma getirir. Aksi takdirde adil ve eşit olmayan, hukukun kurallarına tabii
olmayan devletler saygınlıklarını muhafaza edemeyeceklerdir(Bozkuş, 2009: 63).
Yönetişimin en önemli hususlarından birisi olan ‘‘hukukun üstünlüğü’’ ilkesi,
devletin yönetimini ve yöneticilerin sınırlarını çizen ve bu şekilde yöneticilerin
kurallara uygun, adil, eşit ve şeffaf bir şekilde politika geliştirmesini ve uygulamasını
sağlayan ilke olarak kabul edilmiştir.
2.2.2.3.3. Hesap verilebilirlik ve cevap verilebilirlik
Kamu kurumlarının ve yöneticilerinin, söz konusu olan işlemlerde kaynakların
ne şekilde tahsis edildiğini, maliyetlerinin nasıl bütçelendiğini ve rapor haline
getirildiğini izah ederek, bu konuda hesap verebilmeleridir. Yürütmenin başında olan
hükümetin ve yasama faaliyetlerini gerçekleştiren meclisin yöneltilen soru ve
eleştiriler karşısında, uyguladıkları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler ve
raporlar ile sorumluluk almaları ifade edilmiştir(Izgar, 2015: 28).
Bu ilkenin kelime karşılığı incelendiğinde, davranış ve eylemler doğrultusunda
sorumlu olan kimsenin yöneltilen eleştirilere hesap ve cevap vermesi durumu olarak
ifade edilmiştir. Bu ilkenin ilk olarak 1974 yılında İngiltere’de literatüre girdiğini ve
kamu yönetim alanının 20. Yüzyıl’ın son çeyreğinde yaşadığı gelişmeleri de göz
önünde bulundurduğumuzda daha önce böyle bir uygulamanın devletin yönetim
yapısında sıkça kullanılan bir kelime olmadığını söylemek mümkündür. Ve hesap
verilebilirlik kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır(Bozkuş, 2009: 60).
 Siyasi Açıdan Hesap Verilebilirlik: Siyasal alanda resmi olarak faaliyet
gösteren siyasi partiler ve o partilerin temsil hakkını kazanmış yetkililerin
yapılan seçimler aracılığı ile hesap vermeleridir.
 İdari Açıdan Hesap Verilebilirlik: Devletin yönetme yetkisini elinde
bulunduran yöneticilerin, yönetmekle yükümlü olduğu kurumların hesap
vermeleridir.
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 Hukuki Açıdan Hesap Verilebilirlik: Devletin hukuk organları dâhil olmak
üzere tüm devlet kurumlarının almış oldukları kararlar, gerçekleştirmiş
oldukları

fiiliyatlar

ve

uyguladıkları

politikalar

karşısında

hesap

vermeleridir.
Yönetişimin önemli ilkelerinden birisi olan ‘‘hesap verilebilirlik’’ anlayışı ile,
devletin denetim mekanizmaları olan yargı kurumları dâhil olmak üzere devleti
yönetme yetkisini kazanmış iktidar, kamu kurumlarının yöneticileri ve tüm yetkililer
‘‘hukukun üstünlüğü’’ ve ‘‘hesap verebilirlik’’ ilkesi ile yöneltilen sorulara cevap
verebilmelidirler.
Hesap verilebilirlik ilkesinin en temel mantalitesi olarak, kurumun yönetim
yetkisini barındıran yöneticilerin, meydana gelebilecek sorular ve eleştiriler
karşısında kendilerine yöneltilen sorulara cevap verebilecek ve bu eleştirilerin
cevaplarını veremediği takdirde hukuki olarak doğacak sorumluluğu üstlenmesi
gerekmektedir. Kamu kurumu yöneticileri, özel teşebbüs yöneticileri ve sivil toplum
kuruluşlarının yöneticileri, kamuoyu ve kurum ortaklarına karşı sorumlu olarak
onlara hesap verebilmelidirler(Özer, 2006: 80).
Bu ilkenin kamu yönetimine katmış olduğu en önemli özelliklerden biriside bu
uygulama sonucunda kurum yöneticileri yaptıkları faaliyet ve fiiliyatları açıklayarak
üzerlerine aldıkları sorumlulukların yükünü azaltarak bağlı bulundukları kuruma ve
topluma karşı hesap vermiş olurlar(Başaran, 2016: 21). Geri bildirim sistemi, hesap
verilebilirlik ilkesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Kamu kurumlarının yaptıkları
faaliyetler sonucu ortaya çıkan sonuçların, neden sonuç ilişkisi içerisinde
vatandaşlara izah edilmesi, kurumların hesap verebilirlikleri açısından büyük önem
taşımaktadır(Palabıyık, 2004: 66).
Hesap verilebilirlik ile beraber cevap verilebilirlik de yönetişim fonksiyonları
arasında önemli bir yere sahiptir. Cevap verilebilirlik, kamu kurumlarının kamu
politikaları

sonucunda

uyguladıkları

faaliyet

ve

hizmetlerin

vatandaşlarca

eleştirilebilmesi ve bu eleştiriler sonucunda oluşan isteklere kurumların ivedi bir
şekilde yanıt vermesidir. Bu noktada bireysel eleştirilerin yanında toplumun ortak
görüşlerini savunan çatılar ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi ve rolü büyük önem
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taşımaktadır(Başaran, 2016: 21). Dünyada sınırların kalktığı, teknolojinin çığ gibi
büyüdüğü ve ekonominin ulus devletleri aştığı bir ortamda, kamusal faaliyet gösteren
kurumların, yaptıkları çalışmalar ve verdikleri hizmetler ile ilgili olarak net bir
şekilde izahat yapmaları ve talep edilen şeylere ivedi bir şekilde cevap vermeleri
yönetişimin önemli bir aşamasıdır(Acar, 2003: 49).
Cevap verilebilirlik yönetişim alanında kamu kurumları ve yöneticileri ile halk
arasında önemli ölçüde iletişimi sağlayan bir araç olarak değerlendirilebilir.
Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları sunulan hizmetleri eleştirip, aksak yönleri
için sundukları fikirler ile kamu kurumlarının denetimini bireysel olarak sağlamış
olurken, aynı zamanda ortak akıl ile aynı paydada buluşarak verimli çalışmaların
gerçekleştirilmesi için yönetime katkı sağlamış olurlar.
2.2.2.3.4. Açıklık ve şeffaflık (saydamlık)
Şeffaflık kelimesine etimolojik olarak bakıldığında Latince kökene dayanan,
‘‘trans’’ ileri, ilerisi ve öte anlamlarında kullanılırken ‘‘parare’’ diğer tarafı gözüken,
saydam olan anlamını ifade etmek için kullanılmıştır. Devlet bu şekilde varoluş
amacına hizmet edebilmek adına, üstüne düşen görevleri gerçekleştirirken,
uygulamalar ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan sonuçları rapor halinde
muhatapları ile paylaşması olarak ifade edilmiştir(Bozkuş, 2009: 58).
Açıklık ve şeffaflık, kamu kurumlarının gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve
hizmetler sonucu ortaya çıkan raporların ve bilgilerin erişimine kolayca
ulaşabilmektir. Bu bilgilere gereksinim duyan vatandaşların, kurum yöneticilerinin
paylaştıkları raporlar ile bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Kamu kuruluşlarının
şeffaf bir şekilde faaliyetlerini ve hizmetlerini paylaşması devletin en önemli
olgularındandır.

Açıklık

ilkesinden

yoksun

olarak

kamusal

faaliyetlerin

paylaşılmaması ve yapılan çalışmaların raporlarının gizli bir şekilde yürütülmesi
kamuoyu tarafından hoş karşılanmayacağı gibi, yöneticilerin yolsuzluk ve rant
sağladığı düşüncesine neden olacağı düşünülmektedir. Devlete karşı farklı fikir ve
düşüncelerin doğmasına ve gelişmesine neden olabilir(Özer, 2006: 79). Kamu
politikalarını yürüten görevlilerin, gerçekleştirilen ve uygulamaya konu olan
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faaliyetlerinden doğan bilgileri paydaşlarına ve kamuoyuna açık hale getirmesi
gerekmektedir. Bu sayede kamu kurumlarının yönetimi daha açık ve saydam hale
geldiği düşünülmektedir(Izgar, 2015: 27).
Kamusal hizmetlerde çalışan yöneticilerin ve görevlilerin, gerçekleştirilecek
politikalar ile ilgili olarak ilk aşamadan son aşamaya kadar yapılan tüm çalışma ve
faaliyetlerin neticelerini açık ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşması
durumudur(Toksöz, 2008: 19). Açıklık ve saydamlık ilkesinin getirmiş olduğu
sorumluluk ve bilinç ile kamu görevlileri, hem kendilerini bu kıstaslar ile teftiş
ederek birbirlerine karşı sorumlulukları artarken aynı zamanda bu yapı sayesinde
kuruma ve kurum çalışanlarına duyulan sorumluluk, güdülenme ve sahiplenme
hissiyatı gelişecektir(Palabıyık, 2004: 66).
Yönetişimin önemli ilkeleri arasında yer alan şeffaflık ve saydamlık,
Türkiye’nin kamu kuruluşlarında uygulanması amacı ile yönetim mevzuatlarında bir
takım değişiklikler yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının daha iyi bir yönetim
sergileyebilmesi ve daha verimli çalışmaların gerçekleştirilmesi adına 09/07/2001
tarihinde yürürlüğe giren 2001/38 sayılı Başbakanlık genelgesi yürürlüğe
konulmuştur. Ve 2002 yılında kamu kurumlarının daha verimli bir yönetim izlemesi
ve şeffaflığın arttırılması maksadıyla Bakanlar Kurulu’nun geliştirdiği eylem
raporları hazırlanmıştır(DPT, 2007: 17).
Kamu

görevlilerinin

ve

yöneticilerinin

kurumlar

üzerinden

gerçekleştirebilecekleri yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyebilmek adına 3628 Sayılı
Mal Bildirim Kanunu ile bu tarz vakaların yaşanmaması ve önlenmesi
hedeflenmiştir. Bu da açıklık ve şeffaflık ilkesi açısından ülkemizde büyük bir
gelişme olarak nitelendirilebilir. Aynı şekilde şeffaflık ilkesini daha iyi bir şekilde
yönetimde etkinleştirebilmek adına 2004 yılında yürürlüğe alınan 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu olmuştur. 4982 sayılı Kanun ile kamu kurumlarında
gerçekleştirilen faaliyet ve hizmetler ile ilgili tüm paydaşların ve kamuoyunun
açıklık, saydamlık, tarafsızlık ve eşitlik kurallarına dayanarak bilgilere ve raporlara
rahatlıkla ulaşabilmesi imkânı sağlamıştır(Başaran, 2016: 24).
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Şeffaflık ve açıklık ilkeleri ile yönetişim alanının kamu yönetimine dahil
edilmesiyle kamu kurumu yetkililerinin paydaşlara her türlü izahatı yapabilmeleridir.
Bu şekilde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerde yolsuzluk ve usulsüzlükleri
önlerken, kalkınmayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedeflemektedir.
2.2.2.3.5. Stratejik vizyon
Çığ gibi büyüyen teknolojik gelişmeler, uluslararası ekonominin etki gücünün
artması, sınırları ortadan kaldıran globalleşme, kurumlarda ortaya çıkan yeni yönetim
modelleri ve dışsal etkilerle kamu kurumları da özel teşebbüsler ve sivil toplum
kuruluşları gibi artık ne için var olduklarını ve ne gibi amaçlara hizmet ettiklerini
daha iyi tanımlayabilmek için kurumsal olarak misyon ve vizyon belirleyerek
gelecek ile ilgili olarak strateji geliştirmeye başlamışlardır. Ve bugün gelinen
noktada tüm özel teşebbüsler ve kamu kurum ve kuruluşları bu doğrultuda çalışmalar
yaparak hizmet vermeyi amaç edinmişlerdir(Öztoprak, 2011: 50). Ortak kararla
alınmış ve hedefe varmak için yapılan çalışmalar anlamına gelen stratejik vizyon,
kamu kurumlarının ehemmiyet arz eden vazifelerini ifa etmek üzere izlenilen yol ve
yöntemler olarak ifade edilir(Aşgın, 2006: 8).
Kamu kurumu yöneticilerinin izledikleri stratejiler ve uyguladıkları yöntemler,
hem kurum çalışanlarını hem de kurumun diğer paydaşlarını ilgilendirecek şekilde
yönetişime uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir(Çelik, 2011: 13).
Yönetişimin değerli yapı taşı olan stratejik vizyon ile planlı ve programlı bir
şekilde uzun vadeli gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyetiyle devlet yöneticilerinin,
vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sorunlarının tanımlanmasında
büyük rol oynamaktadır. Devlet yöneticileri, kamu kurumlarının halka daha iyi
hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirebilmesi için olaylara hâkim olmalı, gelişme
kaydedilecek hususlara önem vererek halkın yararı için dikkatli bir şekilde
çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Yapılan çalışmalar sonucunda hedeflenen stratejik
çalışmalar, kısa vadede değil uzun vadede sonuç odaklı yapılmalıdır. Ulaşılmak
istenilen nokta,

takım

çalışması

sonucunda, kamu

yöneticileri

tarafından
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hazırlanmalı, ütopik değerlerden uzak olması gerekmektedir. İlk önce bu hedefe
ulaşmaya strateji geliştiren yöneticiler inanmalıdırlar(Bozkuş, 2009: 65).
Etkin ve verimli bir şekilde ideal yönetişim, tüm ülkelerin kalkınma ve iyi bir
refah seviyesine ulaşma yöntemi olduğu gibi ülkemiz içinde bu durum tabi olarak
geçerlidir. 21.yüzyılın en büyük gelişmesi olan teknoloji ile iletişim ve haberleşme
olanaklarının artması, yönetim mekanizmalarına halkın katılmasını sağlamaktadır.
Bu sayede kamu yönetimine, kamu yöneticileri ile birlikte diğer paydaşların dâhil
olmasıyla daha verimli bir hale gelmiştir(Izgar, 2015: 29).
Özel

teşebbüslerin

ve

sivil

toplum

kuruluşlarının

gerçekleştirdikleri

faaliyetlere, devletinde bu hizmet ve faaliyet alanlarına girmesiyle kamu kurumları
bir bakıma özel teşebbüsler ve sivil toplum kuruluşları ile bir mücadele içerisine
girmişlerdir. Bunun sonucu olarak strateji geliştirmek ve geliştirilen bu stratejiler
sonucunda nihai olarak alınan kararlara ulaşmak istenmiştir. Burada kamu
kurumlarının rekabet bilinci artarken aynı zamanda vatandaşa karşı olan
sorumlulukları etkin ve verimli bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu sayede kamu
kuruluşları kendi iç dinamiklerini güçlendirerek dış etkenler sebebi ile daha nitelikli
çalışmalar uygulayarak kâr elde etmeyi de amaçlamaktadırlar.
2.2.2.3.6. Etkinlik, eşitlik, verimlilik
Kamu kurumlarının bugüne kadar aşamadığı en önemli sıkıntılarından biriside
faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirildikten sonra sonuçlarının değerlendirilmemesi ve
kontrol edilmemesidir. Etkinlik kelimesinin kamu kurumları içerisinde kelime
karşılığı söz konusu olan hizmet ve faaliyetlerin liyakatli kişiler tarafından
hazırlanarak halka faydalı olacak şekilde sunulması ve kullanılan kaynakların boşa
harcanmaması olarak ifade edilmiştir(Palabıyık, 2004: 66).
Nihai sonuca gidilen uzun süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerin uygulama
aşamasında amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin muhatabı
olan vatandaşların istek ve talepleri dikkate alınarak çalışmaların bu doğrultuda
yapılmasıdır. Bu şekilde kurumlar uygulamaya konu olan çalışmaların verimliliğini
kontrol edip, fayda sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olacaklardır(Başaran,
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2016: 25). Etkinlik ilkesi ile kurumlar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaların
raporlarına göre istenilen sonuca ulaşamadıkları takdirde stratejilerini

ve

yöntemlerini değiştirerek hem maddi açıdan maliyet kaybını önlerken aynı zamanda
daha verimli çalışmaların yapılması için çaba sarf ederek bu noktalara kaynak
aktarımında bulunabilirler.
Etkinlik ilkesine daha net bir tanıma indirgememiz gerekirse, amaç ve
sonuçların örtüşmesi şeklinde ifade edebiliriz. Yani gerçekleştirilen kamusal proje,
program, faaliyet ve hizmetlerin ulaşılmak istenilen hedef doğrultusunda gerçekleşip
gerçekleşmediğini test veya analiz ederek başarının sağlanıp sağlanamadığı
hususunda bir karara varmaktır(Naimatullah, 1998: 117). Kamu kurumlarının
gerçekleştirmekle mükellef oldukları hizmet ve faaliyetlerin maddi değerlerinin
üstünde olan fayda değeri etkinlik ilkesinin en önemli sonucu olarak ele alınmalıdır.
Elde edilen fayda ile sağlanan verimlilik, etkinliğin en önemli sonucudur(Falay,
1997: 52).
Kamu kurumlarının gerçekleştirmiş olduğu faaliyet, proje, program ve
hizmetlerin sonucunu belirlemede etkinlik ilkesi büyük önem arz etmektedir.
Etkinlik ilkesi ile kurumlar, yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını objektif açıdan
değerlendirdiklerinde

hedefe

ulaşıp

ulaşılamadığı

konusunda

fikir

yürütebilmektedirler(Bozkuş, 2009: 64). Kurumların uyguladığı yöntemlerin etkili
bir şekilde kullanılarak başarılı sonuçlar sergilemeleri hedeflenmiştir(Izgar, 2015:
28).
Eşitlik ilkesi, devletin tüm kurumlarının, vatandaşların mevcut durumdaki
refah düzeyini koruması ve hatta geliştirmesi için destek vermesini ifade
etmektedir(Özer,

2006:

81).

Kamu

kurumlarının

uygulamaya

koyduğu,

gerçekleştireceği projeleri ve yapacağı hizmetleri vatandaşların çıkarları için uygun
ve adil olmalıdır. Uygulamaya söz konusu olan hizmetlerden herkes eşit olarak
faydalanmalıdır(Maliye Bak., 2003: VIII).
Kısacası eşitlik ilkesinin temelinde yatan anlayış, devletin tüm organları ve
kurumlarının ülke içerisinde yaşayan ve ülke vatandaşı olan herkese adil, eşit,
tarafsız bir şekilde yaklaşarak gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde, eş anlı olarak
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hizmet vermesidir. Ve verilen hizmetlerde kullanılan kaynakların en iyi şekilde
değerlendirilmesi olarak ifade edilebilmektedir.
2.2.3. Yönetişimin zayıf noktaları ve yönleri
Kamu kurumlarının kabuk değiştirme süreci 20.yüzyılın son çeyreği ile
başlamış ve bu güne kadar hızlı bir devinim ile kamu yönetim modellerinin klasik
yöntemlerden çıkıp daha kurumsal ve yönetsel bir yapıya bürünmüştür. Tabii burada
önemli gelişmeler, bu yapının iç işleyişinin değişmesinde önemli güce sahiptir.
Küreselleşme, uluslararası ekonominin ve ticaretin gelişimi, teknolojik gelişmeler ve
demokrasinin yeni bir türü olarak doğan, katılımcı yönetimler kamu kurumlarının
yönetim

fonksiyonlarını

değiştirmede

büyük

katkı

sağlamışlardır.

Kamu

kurumlarının iç işlerinin dışsal etkilerle değişime girmesinde önemli olan diğer etken
ise uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurumların yönetişim fonksiyonunu kamu
yönetimi uygulamalarının içerisine katma çabası da kamu yönetimi açısından çok
önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. BM, Dünya Bankası, AB gibi kurumların
az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için sundukları öneriler veyahut direktifler
doğrultusunda bu ülkelerin kalkınmaları için yönetişim fonksiyonunun önemli
olduğu vurgusu sürekli olarak yinelenmiş ve yapılacak olan yardımların bu sistemin
yönetim mekanizmasında uygulanması koşulu ile yapılacağı ülke yönetimlerine sıkça
vurgu yapılmıştır. Bu şekilde ülkelerin siyasi ve ekonomik kararları üzerinde söz
hakkı elde eden uluslararası kurumlar ülke yönetimlerine özel teşebbüslerin ve sivil
toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak daha demokratik bir yapı kazandırma
gayreti içerisinde olmuşlardır. Bununla birlikte kamu yönetimi alanında çalışma
yapan birçok araştırmacı, gazeteci ve yazar yönetişim kavramına olumlu anlamlar
yüklerken kimi araştırmacı, akademisyen ve yazarlar bu yapının yeterli olmadığı
veya

yönetim

alanında

büyük

eksiklikleri

olduğu

konusunda

yönetişimi

eleştirmişlerdir(Öztoprak, 2011: 63).
Kamu yönetiminin yeni fonksiyonu olan yönetişim kavramına gelen
eleştirilerin

başında

sermaye

yoğunluğunun

artması,

kamu

kurumlarının

paydaşlarının görevlerinin açıkça belli olmaması, devlet kurumlarının veya
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yöneticilerinin belirli programlardan dolayı uluslararası kurumlara bağımlılıklarının
artması gibi belirli eleştiriler, yönetişim alanının eleştirilmesine neden olmuştur.
2.2.3.1. Paydaşların kamu kurumlarında üstlendikleri görevlerinin açık
olmaması
Yönetişimin önemli bir ilkesi olan tüm paydaşların kamu kurumları içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerde görev almaları konusu
büyük bir karışıklığa neden olmuş ve bu sebepten dolayı eleştirilmiştir. Her paydaşın,
kamu ile ilgili her konuda bulunması ya da belirli sebeplerle bulunamaması bu
durumu yönetişim açısından daha da güç bir hale getirmiştir. Ortaya çıkan sorunların
başında paydaşların önemli olan konularda, kendi menfaatleri doğrultusunda müdahil
olma arzuları büyük bir kargaşa ortamı yaratırken, kendi menfaatlerine uymayan
önemli konularda sorumluluk almaktan kaçınmaları, yönetişimin büyük bir sorunu
olarak nitelendirilmiştir. Anlaşıldığı üzere yönetişimin önemli aracı olan paydaşların
hangi vazifeyi nerede, nasıl ve ne zaman uygulanacağı tanımlanmadığı için kamu
yönetiminin önemli yönetim aracı olan yönetişim eleştirilerin odak noktası haline
gelmiştir(Loffler, 2009: 224).
Önemli olan hususlardan birisi de kamusal olarak faaliyet gösteren kurumların
yönetiminde söz sahibi olabilmek için belirli düzeyde bu kurumların faaliyet
gösterdikleri alanda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kurum yöneticileri ve
çalışanları ile ortak müzakerelere gidebilmek için konuya vakıf ve donanımlı olmak
önemlidir. Söz konusu olan yönetişimin hedef olduğu eleştirilerin başında yer alan
paydaşlar, bu alanlarda ne derecede bilgi sahibi ve kurumların işleyişlerine ne kadar
vakıflardır. Bu noktada mevcut kamu yöneticileri ile paydaşlar arasında her türlü
kaos

ortamına

gidileceği

düşünülmüş

ve

eleştirilerin

hedefi

olmaktan

kurtulamamıştır. Yani burada en önemli husus yönetim mekanizmasını denetleyen ve
fikir sahibi olan paydaşların kurumlar adına görev durumlarının netleştirilmesi büyük
önem arz etmektedir(Öztoprak, 2011: 65-66).
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2.2.3.2. Kamu kurumlarının uluslararası kuruluşlar ile etkileşim halinde
olması
Yönetişim kavramının, kamu kurumlarında ortak idealler ve hedefler konularak
yönetilmesini ön planda tutmasından önce uluslararası kuruluşlar olan World Bank
ve IMF’in neoliberal sistemi az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin kamu politikalarına
uyarlamaya çalışması, yönetişim eleştirilerin hedefi haline gelmiştir(Öztoprak, 2011:
66).
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yönetişim fonksiyonu ile yönetimini
daha işlevsel ve pürüzsüz hale getirmek isteyen uluslararası kuruluşların bu ülkelerin
kamu yönetiminde ve politikalarında uygulamalarını istedikleri şeffaflık, açıklık,
eşitlik, hukuk devleti gibi ilkelerin farklı şekilde yorumlanarak tamamıyla
uluslararası kuruluşların benimsedikleri neoliberal sistemin bir parçaları olmaları
istenmiştir. Bu durum Ataay tarafından şu şekilde izah edilmiştir(Ataay, 2006: 128129).
“Yönetişim, yalnızca sivil toplum kuruluşlarının yönetime katılımı anlamına
gelmemekte, aynı zamanda ‘‘etkinlik’’, ‘‘şeffaflık’’, ‘‘hesap verebilirlik’’, ‘‘hukuk
devleti’’, ‘‘yerindenlik’’, ‘‘insan hakları’’ gibi ilkelerle de tanımlanmaktadır. Bu
ilkeler, ilk bakışta kimsenin itiraz edemeyeceği genel demokratik özlemler gibi
görünmektedir. Ancak, uluslararası finans kuruluşlarının bu demokratik ilkeleri nasıl
tanımladığına biraz daha yakından bakıldığında, bu ilkelerin tamamıyla neoliberal
bir tarzda içeriklendirildiği görülmektedir. Buna göre, ‘‘etkinlik‟ kamu yönetiminin
piyasa ilkelerine göre çalıştırılması. ‘‘Şeffaflık‟ şirketlere ve özellikle de yabancı
sermayeye karşı açıklık. ‘‘Hesap verebilirlik’’ kamu yönetiminin uluslararası
denetim kurumlarınca denetlenmesi ve ‘‘hukuk devleti’’ özellikle yabancı sermaye
yatırımları ile ilgili hukuksal sorunlarda ulusal yargı yetkisinden vazgeçilerek
uluslararası tahkimin yetkili kılınması, „yerindenlik‟ de merkezi devlete kamu
hizmeti üretmenin yasaklanması anlamına gelmektedir. Bu tanımlamalar, gerçekten
de genel demokratik özlemler niteliğindeki temel ilkelerin neoliberalizme
eklemlenirken, içlerinin nasıl da boşaltıldığını açıkça ortaya koymaktadır.’’
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Yönetişim teorisinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları ve
refah seviyelerini arttırmaları yönetişimin çıkış noktası olurken, eleştirilerin çıkma
sebepleri arasında bu kavramın ötesinde uluslararası kurumların ve kuruluşların
kendi çıkarları ve isteklerinin yer alması eleştirilerin yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Fakat yönetişimin, uluslararası kurumlarca yanlış bir şekilde uygulamaya
konu edilmesi ve böyle bir algının oluşması yönetişimin gerçekten işe yaramaz bir
yaklaşım olduğunu söylemek mümkün değildir. Eleştirilerin yönetişim teorisinden
ziyade, yönetişimi uygulamada yanlış yönlendirmeye ve kendi çıkarlarına empoze
etmek isteyen uluslararası kuruluşların tavır tutumlarına yapılması daha doğru
olacaktır.
2.2.3.3. Kamu kurumlarının yönetiminde sermayenin etkisinin artması
Bürokrasi, özel teşebbüs ve sivil toplum kuruluşları üç büyük aktör olarak
yönetişim fonksiyonunun en önemli yapı taşlarıdır. Bürokrasi, devleti ve devlet
kurumları yöneticilerini, özel teşebbüsler, ülke içerisinde ve dışında faaliyet gösteren
sermayenin yöneticilerini ve sivil toplum kuruluşları ise herhangi bir maddi ve kar
güdüsü olmayan sosyal ve kültürel amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş
topluluklar olarak nitelendirilmektedir. Bu kurumların hepsi yönetişim teorisi için
büyük önem arz etmekte ve yönetişimin eşit parçası olarak sayılmaktadır. Bürokrasi,
finansman yapısını gerçekleştirdiği hizmetlerin karşılığı olan vergiler ve harçlar ile
sağlarken, özel teşebbüsler ticari faaliyetleri sonucunda kar elde etmektedirler. Sivil
toplum kuruluşları tamamen sosyal politikalar üzerinde yoğunlaştığı için herhangi bir
aktif gelirleri yoktur. Faaliyetlerini ve çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için
gereken finansmanı kendileri elde edemediklerinden dolayı yönetişimin diğer ortağı
olan özel teşebbüslerin yöneticilerinin sivil toplum kuruluşlarının içerisinde
bulunması özel teşebbüs ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir tavır sergilediği
görülmektedir. Yönetişimin en önemli üç parçasının birlikte hareket etmesi
sonucunda kamu yönetimini ve politikalarını düzenleyen ve uygulayan bürokrasi,
sivil toplum kuruluşlarını yanına alan özel teşebbüsler karşısında zayıf bir durumda
kalmıştır. Kendi istek ve çıkarları doğrultusunda hareket eden, toplumun çıkarları ve
menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi gereken sivil toplumu yanına alan özel
teşebbüsler yönetişimi kendi menfaatlerine çevirmeyi başarabilmiştir. Bu şekilde
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yönetim mekanizması üzerinde sermayenin etki gücü daha etkin bir şekilde
görülmüştür(Öztoprak, 2011: 64).
Yönetişim teorisinin kamu kurumları ve kamu yönetimi için gerçekleştirmek
istediği katılımcılık, yerindenlik ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin etkisini yeteri
kadar gösteremediği ve boşa çıktığı üzerine eleştiriler şu şekilde ifade
edilmiştir(Güler,2000: 12-13).
 “Tanımlanan toplum, sermaye kesiminden başkası değildir.
 Şirketler ve sermaye, açık ve yasal olarak politik ve idari gücün sahibi
olmuştur.
 Güç dengelerinde, sermayenin karşıt gücü olan işçi sınıfına yer yoktur.
 İşçi kesimi sivil toplum örgütleri arasında sayılmıştır.
 Ancak onlara, şirketlerin/sermayenin sahip olduğu kadar bir temsil ağırlığı
verilmemiştir.
 Sermaye sahibi olmayan kesimlerin örgütlenme düzeyi oldukça düşük
düzeydedir.(…)
 Birçok sivil toplum kuruluşu sermaye sahipleri tarafından desteklendiği
için,

onların

güç

gösterisinde

bulundukları

örgütlenmeler

haline

gelmiştir.(…)
 Uluslararası ve yerli sermaye arasında fark kalmadığı için, siyasi ve idari
güç, uluslararası etkenlere karşı savunmasız hale gelmiş ve kamusal otorite
yabancı sermayenin etki alanına girmiştir.
 Bürokrasi kariyer sisteminden ve içsel bütünleşik yapısından uzaklaşmıştır.
Piyasa mantığı ve bireysel sözleşmelere dayanan örgütlenmesi nedeniyle
bürokrasinin sermayeye karşı genel kamu çıkarlarını koruyabilirliği
zayıflamıştır (…)”.
İfade edildiği gibi sermayenin yönetim ve iktidar üzerindeki etki gücünün
artması ile yönetişimin önemli ilkeleri olan ‘‘hukukun üstünlüğü’’, ‘‘eşitlik’’,
‘‘katılımcılık’’ gibi kavramların ötesinde mülkiyetin yönetim üzerinde ağırlığının
arttığı görülmektedir. Ve özel teşebbüslerin gerek doğrudan hükümetler veya dolaylı
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olarak sivil toplum aracılığı ile kendi istekleri ve menfaatleri doğrultusunda yönetime
yön vermeleri yönetişimin eleştirileri kendi üzerine çekmesine neden olmuştur.
Kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi için uluslararası
kuruluşların 80’lerin sonunda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kredilendirmek
için ortaya koyduğu bu teori, açık bir şekilde tanımlanmadığı ve sınırlarının net bir
biçimde belirlenmemesinden kaynaklı olarak kamu yönetimi ve uygulamalarında
kullanılması durumunda eleştirilerin hedefi olmuştur. Bu teoriye farklı çevrelerden
olumlu yorumlar gelse de bazı araştırmacı ve akademisyenler tarafından yönetişimin,
amacının dışında farklı çevrelere hizmet ettiği görüşü de gün ışığına çıkmıştır.
Burada ifade edildiği gibi özel teşebbüs yöneticilerinin kendi çıkarları için toplumun
çıkarlarını arka plana atması önemli bir eleştiri almıştır. Kısacası gelen üç eleştirinin
temelinde amacın dışına çıkılması ve bu ilkelere farklı anlamların yüklenmesi
eleştirilmiştir(Gündoğan, 2010: 23-24).
.
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3. TÜRKİYE’DE KATILIM VE KATILIMCILIĞI ARTTIRMAK İÇİN NE
GİBİ ÇALIŞMALAR YAPILDI
3.1. Türkiye’de Katılımın Artması ve Katılımcılık
3.1.1. Yerel yönetimlerin ve belediyelerin katılımcılığı arttırmaya yönelik
uygulamaları
Yerel yönetimlerin ve belediyelerin faaliyetlerine katılım ile ilgili olarak birçok
yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmalar ile birden fazla programla halkın
doğrudan veya dolaylı bir şekilde yönetim kademesi içerisinde yer alması ve aktif
olarak faaliyet göstermesi hedeflenmiştir.
3.1.1.1. Referandum ve kamuoyu araştırması
Toplumu ilgilendiren konularda, herhangi bir düşünce ve fikir üzerinde belirli
bir

karara

varmadan

yapılan

araştırmalardır.

Araştırmalar

ile

toplumun

gerçekleştirilecek ya da uygulamaya konulacak faaliyet hakkında ne düşündüğünü
öğrenmek için uygulanan bir metottur. Çalışma, toplumu temsil ettiği düşünülen
belirli bir gruba uygulanacak veya gerçekleştirilecek faaliyet ile ilgili olarak anket
şeklinde soruların sorulması, görüş ve fikirlerine başvurulması ve bu çalışmaların
uygulama ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu olan çalışmaya
bakış açılarını sorarak gerçekleştirilen uygulamadır(Öner, Tarihsiz: 108).
Yerel yönetim birimleri olan belediyelerin, kamuoyu araştırmaları yaparak
gerçekleştirebileceği faaliyetler ile ilgili olarak halkın ne düşündüğünü öğrenmek
için web sitelerinde anket çalışmaları görülmektedir. 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince; Gerçekleştirilmesi düşünülen hizmet ve
faaliyetlerin, şehir sakinleri tarafından nasıl karşılanacağı ve bu çalışmaya halkın
tutumlarını öğrenebilmek adına kamuoyu araştırması yapmaları düşünülmüştür.
Kamuoyu araştırmasının yapılması meşru bir durum kazanırken, gerçekleştirilecek
olan araştırmanın maliyetlerinin belediye birimlerince karşılanması 60. Madde ile
ifade edilmiştir(Akçay, 2013: 33).
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Belediyelerdeki faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde karar aşaması
olarak ortaya çıkan diğer önemli yol ise, referandum yöntemidir. Bu yöntem ile
belediyelerin alacakları kararlara şehir sakinlerinin katılımı ile ortak bir karar
mekanizması öngörülmektedir. Ve yönetim içerisinde kemikleşmiş belirli bir cenahın
söz hakkını büyük ölçüde azaltan referandum yöntemi halkın ortak faydası için ortak
kararın alınmasında önemli rol oynamaktadır(Akçay, 2013: 33).
3.1.1.2. Halk günleri ve kişisel başvuru
Halk günleri belediye yöneticileri ve şehrin sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri ile şehir sakinleri arasında belirlenen günlerde bir araya gelinerek şehrin
sorunlarının

değerlendirildiği

ve

bu

sorunlar

için

neler

yapılabileceğinin

konuşulduğu toplantılardır. Gerçekleştirilen organizasyonlardaki en önemli amaç,
şehir sakinlerinin bu toplantılar ile yöneticilere doğrudan şehir ile ilgili olan
sorunların çözümü için istek ve taleplerini iletebilmeleridir(Yalçındağ, 1996: 142).
Belediyelerin, şehir sakinleri ile birlikte fikir alışverişi geçekleştirdiği en önemli
faaliyet

halk

günleridir.

Bu

toplantının

tertibatı

belediye

tarafından

gerçekleştirilirken, katılım şehir sakinleri, belediye başkanı, belediye yöneticileri ve
personelleri tarafından sağlanmaktadır. Halk günlerinin içeriği olarak, belediyenin
mevcut hizmetleri ve faaliyetleri, gerçekleştirilmesi istenen faaliyet ve hizmetler ve
şehrin sorunlarının giderilmesi için halk tarafından yönetime yapılan talepler
toplantının temeli olarak ifade edilebilir(DPT, 2001: 117-118).
Gerçekleştirilen halk günlerinin ehemmiyetli noktalarından bir diğeri ise, bu
toplantılar sayesinde şehir sakinleri şehrin yöneticileri ile bir araya gelerek
birbirlerini tanıma fırsatı bulurlar. Burada ortaya çıkan öneriler sonucunda sorunları
çözme aşamaları bazen kısa sürede çözüme ulaşma imkânı bulabilirken bazen de
diğer

birçok

kurumun

ve

belediye

birimlerinin

ortak

çalışmaları

ile

çözümlenebilmektedir. Bu sayede şehir sakinleri ve yöneticiler birbirleri ile daha
verimli ve koordineli bir şekilde iletişim kurarak uzlaşmacı tavırla şehrin sorunlarına
çözüm üretebilmektedir(Öztoprak, 2011: 93).
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Halk günleri 1990’lı yıllarda uygulama alanında sıkça gerçekleştirilmiştir.
Toplantıları gerçekleştiren şehirler, Antalya, Bolu, Çanakkale, Fatih ve Şişli
Belediyeleridir(Şinik, 2012: 265).
3.1.1.3. Telefon görüşmeleri
Telefon görüşmeleri, bireylerin birbirleri ile haberleşme ve iletişim
kurmalarında önemli derecede rol oynamaktadır. Ve bu yöntem ile farklı mekanda
bulunan kişilerin telefon görüşmesi yaparak zamandan ve maliyetten tasarruf etmesi
de büyük önem taşımaktadır(Çukurçayır, 2009b: 94).
Telefon görüşmeleri, birebir yapılan görüşmeler kadar samimi ve etkili olmasa
da

yöneticiler

ile

şehir

sakinlerinin

görüşmelerine

büyük

bir

imkân

sağlamaktadır(Öztoprak, 2011: 94).
3.1.1.4. SEDAM
Sosyal, kültürel, eğitsel ve daha birçok etkinlik ve faaliyet alanını bünyesinde
barındıran, belediyelerin yönetiminde olan ve vatandaşlara kişisel ve toplumsal
konularda kolaylık sağlayan birimlerdir. SEDAM’lar belediyelerin bünyesinde
olmasıyla beraber diğer kurum ve STK’lar ile ortak çalışmalar düzenleyerek
vatandaşlar için eğitimler, kurslar ve projeler gerçekleştirmektedir. SEDAM
elemanları ve danışmanları mahalle muhtarları ve belediyenin diğer birimleri ile de
koordineli bir şekilde çalışmalar yürütmektedir(Öztoprak, 2011: 101). SEDAM’lar
mahalli idare ve belediyelerin halk ile birlikte hareket ettiği, halkın katılım ile
demokratik bir yapı kazandığı önemli bir noktadır. Bu merkezlerde halk, semt ve
şehir ile alakalı sorunlar için istek ve taleplerini yetkililere dile getirerek, sorunların
çözülmesi için çalışmalara katılmaktadırlar. Vatandaşların talepleri doğrultusunda
yetkililer sorunun çözümü için şehrin diğer yöneticileri ile birlikte ortak hareket
ederek sorunun giderilmesi için çalışmaktadırlar. Burada halkın yöneticilerle birlikte
uyum içerisinde hareket ederek yönetimde bulunmaları ve sosyal, kültürel konularda
şehrin sorunlarına sahip çıkmaları da büyük önem arz etmektedir(Akçay, 2013: 31).
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SEDAM, vatandaşların istek ve taleplerini rahatlıkla yöneticilere iletebildiği
bir merkez olmasının yanı sıra belediyenin, şehrin diğer önde gelen kurumlarının ve
aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da halkın nabzını ölçmek için kamuoyu
araştırması yapılan bir merkezdir. Bununla birlikte SEDAM’larda psikoloji, aile
planlaması, çocuk sağlığı, tiyatro, boyama, resim sanatları gibi daha birçok sosyal ve
kültürel faaliyetler verilmektedir(Yalçındağ, 1996: 144-145).
Belediyenin, halkla buluştuğu önemli noktalardan olan SEDAM’ların ortaya
çıkardığı önemli bir hususta, belediye yöneticilerinin ve çalışanlarının toplumun
önemli yapı taşı olan sivil toplum kuruluşları yöneticilerini ve muhtarları bir araya
getirerek

toplumun

sorunları

ve

topluma

katkı

sağlayacak

projelerin

gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Bir araya gelen
yöneticiler ve halk, ortak kararlar alarak toplumsal fayda için çalışmalar yaparken
katılım kültürü de zamanla daha iyi bir noktaya gelmektedir(Yalçındağ, 1998: 56).
3.1.1.5. Halk kurultayları
Halk

kurultayı

uygulamaları

bazı

belediyelerin

şehir

sakinleri

ile

gerçekleştirilen hizmetlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yeni uygulamaya
konulacak faaliyetler ile ilgili fikir ve görüşlerinin alınması amacı ile bir araya
geldiği toplantılardır. Kurultay uygulamaları ile birlikte katılımcı demokrasinin
gelişimi önem kazanırken, vatandaşların bu tarz çalışmalar ile çevreye karşı
hemşehrilik bilinci artarken yaşadığı semt veya şehre de aidiyet duygusu
kazanmaktadır. Halk kurultayları, toplumun her kesiminden kişinin kendi isteği
doğrultusunda bu toplantılara katılım sağlama olanı sunarken, vatandaşların
yönetime ve yöneticilere istek ve taleplerini beyan etme noktasında büyük kolaylık
sağlamaktadır. Çalışmalar 90’lı yıllarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
organize edilerek uygulamaya konu edilmiştir.(Akçay, 2013: 28-29).
Halk kurultayları ile yakalanan önemli bir gelişme ise, bir arada toplanan şehir
sakinlerinin uzlaşı sonucunda kendileri için en ideal karara varmaları yerel
demokrasinin gelişiminde büyük bir rol oynamıştır.
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3.1.1.6. Proje demokrasi
Kurumların ve belediyelerin uygulamaya konu edeceği faaliyet ile ilgili olarak
ilk aşamadan son aşamaya kadar ortak akıl ve ortak payda ile gerçekleştirilecek olan
projenin yürütülmesi olarak ifade edilmiştir. Proje demokrasisinde paydaşlar, süreç
devam ederken dahi çalışmaya fikir ve yön verebilmektedirler. Toplantılar geniş
katılımlar ile gerçekleştirilebilir ya da bilgilendirmeler dergi, gazete, telefon veya
telgraf gibi iletişim araçları ile gerçekleştirilebilir. Ankara Dikmen Vadisi Projesi,
proje demokrasi uygulamasının en önemli örnekleri olarak gösterilebilir(Akçay,
2013: 29).
3.1.1.7. Muhtar toplantısı
Belediye Kanununda da belirtildiği üzere ‘‘Mahalle ve Yönetimi’’ başlığının
dokuzuncu maddesi gereğince mahalle yönetimi muhtar ve yönetimi olan ihtiyar
heyeti tarafından gerçekleştirileceği ve bunun ile beraber ihtiyaç duyulan konularda
belediyelerin

kendi

imkânları

durumunda

hizmet

vermeleri

ifade

edilmiştir(Öztoprak, 2011: 93).
“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”(Belediye Kanunu,
2005).
Belediyeler ile muhtarlıklar arasındaki koordinasyon ve iletişim yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Bu sebeple belediye başkanı ve yöneticileri, daire
müdürleri ve muhtarlar belirli zamanlarda bir araya gelerek sorunları ve
gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetler konusunda fikir alışverişlerinde
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bulunurlar. Belediye yönetimi, mahalle veya belde ile ilgili konularda fikirlerini
muhtarlara iletirken, muhtarlar belde ve mahalle ile ilgili konuları, istek ve taleplerini
belediyelere bu toplantıların düzenlemesi ile bildirmektedirler(DPT, 2001: 118).
3.1.1.8. Sosyal medya
İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen, sosyal aktivite amaçlı ve etkileşimler
sonucunda ortaya çıkan ağlar, bloglar, paylaşımlar, sohbetler, başlıklar ve haberler
gibi birçok uygulamanın yer aldığı sanal ortamlar olarak ifade edilebilir.
Teknolojinin gelişmesi ve internet alt yapısının daha iyi bir duruma gelmesi ile
birlikte sosyal ağlar her kesim ve yaş grubu tarafından rağbet görmeye başlamıştır.
Çığ topu gibi büyüyen bu platformlar sürekli yenilenerek kendini geliştirmiş ve
milyonlarca hatta milyarlarca insanın dünyasını değiştirmiştir(Öztoprak, 2011: 9899).
Sosyal platform hesaplarına dâhil olan ve internetten alışveriş yapan kişilerin,
firmalar, kurumlar, ürünler ve haberler ile ilgili yorum bölümlerine fikir ve düşünce
beyan edenlerin oranı 2007 senesinde %56 oranında iken 2008 yılında bu rakam
%75’e çıkmıştır(Kaplan ve Haenlein, 2010: 59).
Bu uygulamaların içerikleri genellikle eğlence, spor, müzik, sanat gibi
faaliyetler olsa da siyasal ve sosyal olaylar hatta geçtiğimiz senelerde yaşanılan darbe
girişimi bile bu platformlarda tartışılarak büyük ölçüde durumun değişmesine ve
önlenmesine neden olmuştur. Sosyal medya insanların sadece zihnini dinlendirmek
ve rahatlamak istediği bir ortam olmanın dışında gündemin takip edildiği ve
gündeme dair düşünce ve fikirlerin ele alındığı önemli bir alan olarak son on beş
yılda önemli ölçüde yönetim mekanizmalarına kimilerine göre olumlu kimilerine
göre olumsuz bir şekilde etki etmektedir.
Sosyal, ekonomik, ticaret, kültürel ve siyasal olarak kullanılan sosyal medya ve
araçları günümüzde tüm siyasiler tarafından sıklıkla kullanılan bir araç haline
gelmiştir. Amerika’da Obama’nın 2008’deki başkanlık seçiminde sosyal medyayı,
kampanyalarında kullanması ve bunun sonucunda başarı elde etmesi tüm
meslektaşlarının bu duruma el atmasına neden olmuştur. Ve bu şekilde sosyal medya
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araçları siyasiler tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de de tablo bu durumdan pekte farksız değildir. Bugün neredeyse tüm
vekillerin ve belediye başkanlarının kurumsal hesaplarının yanı sıra kendi kişisel
sosyal medya hesapları üzerinden birebir vatandaşlarla diyalog kurduğu ve hatta bu
platformlarda tartışmalar yaşadığı bile görülmektedir. Bu şekilde yöneticiler ve
vatandaşlar internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesini istedikleri hizmet ve
faaliyetleri aktarabilirken, yöneticilerde bu yolla bilgilendirme ve fikir beyan etme
yolunu kullanmaktadırlar(Öztoprak, 2011: 99).
3.1.1.9. Birebir görüşme (Face to face)
Birebir veya yüz yüze görüşmeler kamu kurumlarının ve yerel yönetim aracı
olan belediyelerin büyük ölçüde kullandığı bir metottur. Bahsettiğimiz tüm katılım
araçlarının içerisinde en verimli ve yaygın olarak kullanılan metot özelliğindedir.
Almanya’da katılım yöntemi ve iletişim aracı olarak yüz yüze görüşme, diğer
yöntemlere oranla %80’lik bir orana sahiptir. Geri kalan diğer katılım yöntemleri
%20’lik dilimde yer almaktadır(Plamper 2000’den aktaran Çukurçayır, 2009b-91).
Birebir görüşmelerin daha verimli ve etkili olmasının nedenlerinden birisi de
görüşmeyi gerçekleştiren tarafların birbirlerine olan ses tonları ve mimikleri
sayesinde birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamaktadır(Grunow, 1998’den aktaran
Çukurçayır, 2009b: 92).
Fakat burada en önemli husus olarak kamu kurumlarını temsil eden ve
görüşmeleri gerçekleştirecek olan kişilerin iletişim alanında yeterliliği olan kişiler
olmalıdır(Çukurçayır, 2009b: 93).
Görüşmeyi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, birebir görüşmeler sayesinde
daha samimi ve verimli bir şekilde istek ve taleplerini yönetim makamlarına
aktarabilmektedirler. Birebir görüşmeler, sadece vatandaşın kurum ve kurum
yöneticilerinden talep ettiği iletişim yöntemi olmasının dışında kimi zamanda yerel
yönetim mekanizması olan belediye başkanlarının da kullandığı bir yöntemdir.
Bunun en net örneklerinden birisi olan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanının
günde hemen hemen 100 kişiye yakın kişiyle görüşmesi ve toplamda bir senede 35
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bin kişi ile görüşme gerçekleştirmesi olarak ifade edilebilir(Kayseri Güneş
Gazetesi’nden aktaran Öztoprak, 2011: 100).
Yüz yüze yapılan görüşmeler ile görüşmeyi yapan taraflar arasında olumlu ve
verimli sonuçlar elde edilmektedir. Fakat günlük görüşmelerin sayısı ve konusu
önemli bir noktadır. Gerçekleştirilen görüşmelerde yöneticilerin, kurumlardan
istenilen istek ve talepleri daha iyi karşılayabilmesi adına yapılan günlük görüşme
sayısının da net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde kurum adına görüşme
yapan yöneticiler sorunların giderilmesi ve daha kaliteli bir hizmet verebilmek adına
yapılan görüşmeler üzerinde tartışarak çözüm üretmeleri yüz yüze görüşmelerin daha
etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır.
3.1.1.10. Beyaz masa
Uygulamanın amacı, vatandaşların genel tüm konular ile ilgili olarak isteklerini
ve sorunlarını birimler arası bürokrasi koridorlarında dolandırmadan sadece
belirlenmiş noktalarda bulunan beyaz masalara gelip burada görevlilere sorunları ve
taleplerini aktardıkları noktalardır. Görevliler, vatandaşın aktardığı istek ve sorunları
ilgili noktalara ulaştırarak çözüm için ilk aşamayı gerçekleştirmiş olurlar. Bu
noktalarda görev alan yetkililer, sorunların çözümlenmesi hususunda alanında uzman
kişilerdir ve yapılan başvuru sürecini başından sonuna kadar takip ederek başvuruyu
gerçekleştiren kişilere her aşamada bilgi verilmektedir. Vatandaşlar, bürokrasinin
soluk ve bezgin yapısının dışında daha dinamik ve profesyonel yaklaşımlarla
kendilerine yardımcı olan görevliler sayesinde sorunların çözüm bulmaktadırlar.
Sorunların belirlenmesi ve çözülmesi konusunda etkili yöntem olan beyaz masalar
aynı zamanda belediyenin kendi sorunlarını bulma ve çözme noktasında da kuruma
büyük katkı sağlamaktadır. Vatandaşlar, beyaz masalar ile kamu kurumlarının vermiş
olduğu hizmetleri olumlu karşılarken bu kurumlara karşı duyduğu güvende
artmıştır(Öztoprak, 2011: 100).
Tek durak ofisleri olarak bilinen bu uygulama ‘‘Beyaz Masa’’ adıyla
Türkiye’de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1994 yılında
faaliyete geçirilmiştir(Aksoy, 2006’dan aktaran, Öztoprak, 2011: 101). Bu
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uygulamanın öncüsü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı zaman
içerisinde modernize ederek geliştirmiştir. Vatandaşlara kolaylık sağlayabilmek
adına, belediyeye gelmeden sms, mail, telefon gibi araçlarla da hizmet verme olanağı
sağlamıştır(İBB, 2010). Beyaz masa uygulaması sayesinde gelen talepler şu şekilde
değerlendirilmektedir:
 ‘‘Gelen talebin, beyaz masa yetkilisi tarafından kayıt altına alınması;
 Verilerin elektronik ortama aktarılarak çözüm ekibine servis edilmesi;
 Çözüm ekibinin gelen talepleri değerlendirmesi;
 Konu ile ilgili olarak birimler ya da ilgili kurumlar ile koordinasyonun
sağlanması;
 Çözüme yönelik sürecin başlatılması;
 Çözüm sürecinde başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iletişim kurularak bilgi
verilmesi;
 Çözümü gerçekleştirilen sorunların onay makamına sunulması’’(İBB,
2010).
3.1.1.11. Elektronik belediye (e-belediye)
Teknolojik gelişmeler ile bir gün içerisinde sermaye hareketliliği, borsalar,
siyaset, ekonomi ve sosyal olayların değiştiğini ve çeşitlendiğini görmek
mümkündür. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yönetim mekanizmaları da insanoğluna
daha iyi yanıt verebilmek adına kendini geliştirip çağın koşullarına ayak uydurmaya
çalışmıştır. Kamu yönetimi alanında kamu idarecileri ve yöneticileri vatandaşların
istek ve arzularını, sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gelişen
teknolojinin getirmiş olduğu imkânları kamu yararı için kullanmaya başlamışlardır.
Teknolojik gelişmelerin yönetim birimlerine uyarlanması ve uygulanması süreci,
özel sektörün elektronik ve teknolojik sistemlerin kendi yönetim mekanizmalarında
uygulaması ve başarılı olmasından dolayı kamu yönetim mekanizmalarına
uygulanması düşünülmüştür.
şekilde

kullanmaktadır.

Özel teşebbüsler teknolojik gelişmeleri verimli bir

Bunun

en

belirgin

örnekleri,

finans,

medya,

telekomünikasyon hizmetleri birçok alanda kullanılmıştır. Bu sebeple kamu
kurumları bu gelişmeleri takip ederek yönetim mekanizmalarında vatandaşlara daha
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iyi hizmet verebilmek adına teknolojik gelişmeleri hayata geçirmiştir. Bu gün edevlet sistemi ile telefon, bilgisayar ve tabletler ile oturdukları yerden hiçbir
zahmette bulunmadan devlet kurumları ile ilgili yapacakları işlemlerin neredeyse
tamamını kolaylıkla halledebilmektedirler. Bu sayede hem maliyet en aza indirilirken
vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanarak memnuniyet en üst noktaya
çıkarılmaktadır(Öztoprak, 2011: 94-95).
Milenyum ile birlikte tüm dünya üzerinde gelişen teknolojilerle artık internet
insanlık için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak gündelik yaşamda yerini almıştır. Yerel
yönetimler çok geçmeden bu durumu farkına vararak interneti yönetim alanına
almayı başarmışlardır. Bu sebeple interneti kullanarak en yüksek verimliliği
yakalamaya çalışan yerel yönetimler ve kamu kurumları vatandaşa en iyi hizmeti
verebilmek

için

e-belediyecilik,

e-

devlet

gibi

uygulamalarla

kolaylık

sağlamaktadırlar. Bu uygulamalar ile vatandaşlar, belediyenin gerçekleştireceği
projeleri, faaliyetleri, hizmetleri ve alacağı kararları bu yolla öğrenebilirken belediye
ile ilgili istek ve arzularını, giderilmesini istediği sorun ve sıkıntılarını bu
uygulamalar ile yönetim birimlerine iletebilmektedirler(Gündoğan, 2007: 28).
Kamu kurumları ve yerel yönetimler, e-nabız, e-okul, e-ihale, e-imza, ebelediye, e-devlet gibi uygulamalar ile birçok alanda hizmet vererek vatandaşların
her konuda bilgi sahibi olmasının yanı sıra büyük imkânlar ve kolaylıklar
sağlamaktadır. Hem zamandan hem maliyetten büyük tasarruf elde edilmektedir. Bu
şekilde bürokrasinin ağır yürüyen işlerinden de büyük oranda vatandaşlara kolaylık
sağlanmıştır.
Bu gelişmelere farklı bir açıdan baktığımızda bu uygulamaların kamu
kurumlarına getirmiş olduğu iki başlığı görmek mümkündür. İlki, bu uygulamalar
sayesinde kamu kurumları ve yerel yönetimler vatandaşlara teknolojik gelişmeler
neticesinde daha verimli ve etkin hizmetler verebilmektedir. Ve bu şekilde
vatandaşlar kamu kurumlarından en iyi şekilde yararlanmaktadırlar. Diğeri ise, bu
uygulamalar sayesinde daha şeffaf ve katılımcı bir süreç ortaya çıkmaktadır. Kurum
yöneticilerinin aldıkları kararları orda olmasalar dahi e-devlet veya e-belediye
uygulamaları ile inceleyebilir ve bu konular hakkında fikir sahibi olmaları daha kolay
hale gelmektedir(UN ECOSOC, 2006: 13). Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin
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vatandaşların kullanımına sunarak kamusal hizmetleri önemli ölçüde kolaylaştıran ebelediye ve e- devlet uygulamaları ile istenilen her an güncel bilgilere ulaşım, fikir
ve düşünce aktarımı gibi birçok imkân elde edilmiştir(Çukurçayır, 2009’dan aktaran,
Öztoprak, 20011: 95). Katılımcılık konusunda önemli bir adım olan e- belediye
uygulamaları ile vatandaşlar yerel yönetimlerin aldıkları kararlara kolaylıkla
ulaşabilme imkânı bulurken, belediyelerin web sitelerinde ‘‘online anket’’ ve
‘‘başkana sor veya başkana ulaşın’’ tarzında butonlar sayesinde kendi fikir ve
düşüncelerini de aracı koymadan doğrudan yönetim mercilerine ulaştırma fırsatı
bulmaktadırlar. Bu noktada günümüz temsili demokrasinin uygulanmasının yanında
doğrudan demokrasiyi destekleyen bu uygulamalarda yönetimlerin birçok noktada
işini kolaylaştırmaktadır(Aksoy, 1996’dan aktaran, Öztoprak, 2011: 95).
3.1.1.12. Mobil belediye (m- belediye)
Kamu kurumları, iktisadi ve sosyal hayatta yaşanan gelişmelere uyum
sağlayabilmek ve bunları kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarına uyarlayabilmek adına
geliştirdiği sistemlerde yeteri kadar başarılı olamamıştır. Bu sebeple yola çıkarak,
kamu kurumları ve yöneticileri vatandaşlarına her ortam ve platformda zaman
tanımaksızın hizmet verebilmek adına ‘‘mobil devlet’’ şeklinde ifade edilen
çalışmaları gerçekleştirebilmeyi amaç edinmişlerdir(Alrazooqi ve De Silva,
2010’dan aktaran Öztoprak, 2011: 96-97).
Bu tarz uygulamaların hızlanması ve kamu kurumlarının bu yöne ağırlık verme
nedenlerinin en başında teknolojik gelişmeler ile kişilerin yanlarında taşıdıkları
cihazların yüksek teknolojide ve internet yazılım ve uygulamalarını barındırabilme
özelliklerinin gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Bakıldığında internet kullanımına
oranla cep telefonu kullanımı arasında ciddi bir fark görülmektedir. Uluslararası
Telekomünikasyon Verilerinde, cep telefonu kullanan kişi sayısı yüz kişide atmış
yedi iken internet kullanımı yüz kişiden 26 civarında çıkmaktadır(ITU, 2010’dan
aktaran Öztoprak, 2011: 97). Teknolojinin hızla gelişimi ve bireylerin teknolojinin
sıkı takipçileri olmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının bu durumu fırsata çevirerek
hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına mobil
programları geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Mobil uygulama ve yazılımların
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geliştirilmesi ile kamu kurumları bu programları kendi çalışma ve faaliyet alanlarına
uyarlayarak vatandaşların gerçekleştirilen faaliyet ve hizmetler hususunda daha iyi
bilgi sahibi olması ve her mekan ve zamanda kamu hizmetleri almalarını, dilek ve
şikayetlerini kolaylıkla mobil uygulamalar vasıtasıyla kurumlara bildirmelerini
amaçlamışlardır(Kushcu ve Kuscu, 2004’ten aktaran Öztoprak, 2011: 97).
Uygulamalar sayesinde yerel yönetim organları olan belediyeler, hizmet
etmekle

yükümlü

olduğu

vatandaşlar

için

büyük

kolaylıklar

sağlamayı

hedeflemişlerdir. Mobil hizmetlerle vatandaşa bireysel taleplerini ve şikâyetlerini
doğrudan yönetime bildirme fırsatı sunulurken bunun yanında alınacak olan kararlar
veya faaliyete geçirilecek olan hizmetler konusunda vatandaşların yönetim
kademelerine konu ile ilgili fikir beyan etmeleri noktasında mobil uygulamalar
büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bu sayede vatandaşlar temsili demokrasinin
uygulandığı bir yönetimde doğrudan kendi fikir ve düşüncelerini yönetim
kademelerine ve hatta doğrudan başkana iletebilme olanağı bulmuşlardır. Bu da
katılım konusunda önemli ölçüde gelişmenin kaydedildiği fikrini daha da
kuvvetlendirmektedir. Mobil uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların dikkate
alınması ve bu sonuçlar doğrultusunda hizmet ve faaliyet gösteren kurumların,
toplum için ‘‘ortak akıl ve ortak fayda’’ mantığı ile hizmet verdiklerini söylemek
mümkün olacaktır.
3.2. Belediyelerdeki Hukuki Değişiklikler ve Reformlar
3.2.1. Katılımcılığın belirtileri
Şehrin ve beldelerin yönetim organı olan belediyeler, şehir sakinlerinin ve
vatandaşların şehir ve beldelerin gelişimi ve sorunları hususunda etkileşim içerisinde
olduğu kurumlardır. Belediyeler ‘‘yerel yönetim kuruluşlarına demokratik nitelik
kazandıran en önemli öğe, bu kuruluşlara halkın katılımının açık olması ve katılım
sürecine işlerlik kazandırmasıdır’’(Kaya, 2007c: 11). Katılım olgusu, sadece beş
senelik periyotlar ile yapılan seçimlerin ötesinde yönetişim ve katılımcılık
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yani proje sürecinden karar alma ve uygulama
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sürecine kadar tüm aşamalarda halka açık ve halkın denetimine tabii şekilde
gerçekleştirilmelidir(Turgut, 2010: 422).
Katılımcılık olgusu ve yönetişim teorilerinin asıl amacını çok net bir şekilde
dikkate aldığımızda, temsili demokrasilerin neden olduğu sorunları, toplumun genel
kanısını yansıtmamasını ve bu sebeple katılımcılık olgusunun ortaya çıkarılarak
yönetimin içerisinde toplumun her kesiminden kişinin yer alması gerektiği
düşünülmüştür. Bu sayede doğrudan demokrasiye en yakın bir yönetim anlayışı
sergilenecektir(Öztoprak, 2011: 79).
Avrupa Kentsel Şartlarında belirtildiği üzere, belediye yönetimine ve
belediyenin faaliyetlerine, ‘‘Vatandaş Katılımı, Şehir Planlaması ve Şehir Yönetimi’’
gibi katılımcılığı öne süren ve bu olguyu destekleyen maddeler belirtilmiştir. Şehirde
bir arada yaşayan vatandaşlarda en az şehrin yöneticileri kadar şehrin sorunları
üzerinde söz sahibi olmalıdır. Karar alma mekanizmalarının içerisinde aktif bir
şekilde bulunmalıdır. Vatandaşlar, belediyenin gerçekleştireceği hizmetler ve
faaliyetler konusunda her türlü bilgiye sahip olmak, fikir sunmak ve bu çalışmaları
denetlemek gibi kurumların mevcut çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Bunu destekleyen Avrupa Kentsel Şart’ı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir(DPT,
2001’den aktaran, Öztoprak, 2011: 79-80).
 “Yerel demokrasinin esasları oturtulmadan, kentlerdeki kişi haklarından
söz etmek yersiz olur.
 Kent yönetimi, hakları ve taşınmazları önerilen yönetsel yasalar ve
kararlardan etkilenecek kişilere, bu kararların duyurulması ve aynı
zamanda kişilere konu hakkında fikir beyan etme hakkı tanınarak, karar
verme

süreçlerine

faal

olarak

katılabilmelerinin

sağlanmasıyla

gerçekleşmelidir.
 ... halk yönetim mekanizmasına katılmak ve işleyişinde etken olmak
zorundadır. Bunun için, yerel gönüllü kuruluşların varlığının tanınması,
yerel politik yaşamda halk katılımının (yürütme organlarına bağlı yönetim
kurullarında ve komisyonlarda halk temsilcilerinin görev alabilmesi gibi)
kurumsallaştırılması ve yönetim mekanizmalarına işlerliğin (denetim
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kurulu,

şikâyet

kurulu,

şikâyet

memurları

gibi)

kazandırılması

gerekmektedir.
 Yerel seçilmiş temsilciler, yalnızca genel bir yetkiye sahip olduklarından,
özel bir sorun ve politika söz konusu olduğunda referanduma başvurmak
durumundadırlar.
 Halk kendine düşen görevleri yerine getirebilmek için görevliler ve seçilmiş
temsilciler tarafından uygulanacak tüm kararlardan haberdar olmalıdır.
 Kent çevresini etkileyecek tüm projeler, seçilmiş temsilciler, ihtiyaç
sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalıdır. Bunun
gereği; resmi, yasal (kamuya) danışma süreçleri oluşturmak, danışma
süreçlerinde tarafsızlık ilkesini garanti etmek, tüm kamu dokümanlarına
özgürce erişebilirliği sağlamak, projeleri yerinde tanıtmak, resmi bir yerel
bülten yayınlamak ve yerel yönetim ile kamuoyu arasında bir köprü işlevi
gören gönüllü kuruluşların önemini kabul etmektir.”
Yönetişim kavramı, temsili demokrasinin getirmiş olduğu seçim sürecinde,
yerel yönetim faaliyetlerine katılımın dışına çıkarak katılım olgusunu sürece yaymayı
hedeflemiştir. Katılım olgusu seçim döneminin dışına çıkarak daha geniş bir anlam
kazanmıştır. Seçimi kimin kazandığı önemini yitirirken, vatandaş seçimi kazanan
iktidarın her türlü karar verme ve uygulama sürecine müdahil olabilecek ve bu
süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliklerini ve maliyetlerini inceleme yetkisine
sahip olacaktır.
3.2.1.1. Hemşeri hukuku
Hemşehri Hukuku, Belediye Kanunun 13. Maddesi’nde, Kişi yaşamış olduğu
şehrin bir parçası olarak kabul edilmiş ve o şehirde yaşayan herkes birbiri ile
hemşehri kabul edilmiştir. Bu sebeple yola çıkıldığında, o şehirde yaşayan her kişinin
belediyenin faaliyetlerine katılma, bilgi sahibi olma, fikir beyan etme, sorun ve
sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalara katılma gibi haklara sahiplerdir. Şehrin
ortak kültürü ve mirası ile ilgili olarak çalışmaları düzenleme ve gerçekleştirme
sorumlulukları belediyelere bırakılmıştır. Hemşehri ruhunu ortaya çıkaracak, kültürel
faaliyetleri yaşatacak ve hemşehrilerin birbirleri ile daha iyi bir şekilde kaynaşmasını
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sağlayacak etkinlikleri belediyeler gerçekleştirmektedir. Şehrin ortak kültürü ve
değerlerini yaşatma ve aktarma konusunda belediyeler, çeşitli sendikalar, STK’lar,
odalar ve akademisyenler ile koordineli olarak faaliyet yürütmektedirler.
Belediyelerin faaliyet ve hizmet alanları üzerinde söz sahibi olan halkında
belediyeye karşı sorumluluk ve ödevleri vardır. Bunlar belediyeye ödemekle
yükümlü oldukları harç, vergi, katılma payları şeklinde resmi yükümlülüklerdir.
Belediye ve hemşehriler birbirlerine karşı sorumlu olarak şehrin ortak mirası olan
sosyal ve kültürel alanlarda iletişim içerisindedirler.
Hemşehri hukuku kanunlar çerçevesinde belirlenerek vatandaşlar ile belediye
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine büyük katkı sağlamıştır. İfade ettiğimiz üzere
vatandaşın belediyeye olan maddi ödevleri ve yükümlülüklerini yerine getirmesinden
dolayı belediyenin alacağı kararlar üzerinde hak sahibi olduğu belirtilmiştir.
3.2.1.2. Kamuoyu yoklaması
Belediyelerin gerçekleştireceği faaliyet ve hizmetleri ile ilgili olarak halkın
düşünce ve görüşlerine başvurması, gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında ne
düşünüldüğünü öğrenmek maksadı ile vatandaşlara anket tarzında soru sorulması ve
kamuoyu araştırması yapması, Belediye Kanunun 15. Maddesinde belirtilmiştir.
Fakat kamuoyu araştırmasının yapılması belediyelere zorunlu kılınmamıştır.
Kamuoyu araştırmaları belediyelerin inisiyatiflerine bırakılması bazı çevrelerce
doğru bulunmamıştır. Kanun ile getirilen düzenlemelerde bu hakkın kullanımını
belediyelere verilirken zorunlu tutulması gerektiği düşünülmüştür. Vatandaşları ve
hemşehrilerin kendileri ve yaşadıkları şehir için en iyi kararı kendilerinin vermesinin,
ortak kararın alınması düşünülmüştür(Turgut, 2010, 424).
Demokrasi açısından önemli bir gelişme olan kamuoyu yoklamaları ile halkın
ne düşündüğünü, konuyu nasıl değerlendirdiğini ve belediyenin bu kararları dikkate
alarak çalışmalarını yürütmesi temsili demokrasinin yanında doğrudan demokrasinin
de az da olsa kendini göstermesi şeklinde yorumlanabilir. Belediyeler kamuoyu
yoklaması ve anket araştırmaları ile faaliyetlerini gerçekleştirdiklerinde ortaya çıkan
tablonun daha verimli ve vatandaşlar için daha etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
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kamuoyunun görüşleri sonucunda yürütülen hizmetler halk tarafından benimsenip
daha özenli bir şekilde kullanılmaktadır. Aslında bu durum belediye açısından da
büyük önem ve avantaj sağlamaktadır. Kamuoyu araştırmaları sonucunda
gerçekleştirilen faaliyet ve hizmetlerin eleştirildiği durumlarda belediye üzerindeki
sorumluluğu vatandaşlar ile paylaşabilecektir. Bu sebeple vatandaşlar da kamuoyu
yoklamasının önemini daha iyi kavrayarak daha sonra yöneltecekleri fikirler
konusunda daha dikkatli ve özenli hareket edeceklerdir.
Kamuoyu araştırmalarının öncelikli olarak kullanıldığı ve hatta ortaya çıktığı
nokta özel teşebbüslerin gerçekleştirdikleri hizmetler ve ürettikleri ürünlerin
kaliteleri ve verimliliklerini tespit etmek amacı ile ortaya çıkmıştır. Yani
araştırmaların gerçekleştirilmesindeki ilk amaç, müşterilerinin hizmet ve ürünlerden
duyduğu

memnuniyet

ve

memnuniyetsizlikleri

belirlemek

amacı

ile

gerçekleştirilmektedir.
Belediyelerin kanunlarında belirtilen kamuoyu araştırmaları, özel teşebbüslerin
uygulamalarında görülmektedir. Belediyeler, özel teşebbüslerin ‘‘müşteri ilişkileri
yöntemi’’ kapsamında gerçekleştirdiği anket araştırması yöntemini kendilerine
uyarlayarak vatandaşları gerçekleştirilecek olan hizmet ve faaliyetler ile ilgili
‘‘beklentilerini

ve

tatmin

öğrenebilmektedirler(Knemeyer,

düzeylerini’’
1995’den

kamuoyu

aktaran

araştırması

Çukurçayır,

2009b:

ile
76).

Belediyeler uygulamaya koydukları faaliyet ve hizmetlerin halk tarafından ne şekilde
değerlendirildiğini belirlemek için şu yöntemleri kullanmaktadır(Yalçındağ, 1996:
103).
 “Halkın temel yeğlemeleri ve öncelikleri
 Kentin tümünün ya da bir kesiminin (semt, mahalle), aileleri ya da kendileri
için istedikleri, bekledikleri ve (kendilerine göre) gereksinimleri olan
hizmetler
 Belediyenin sağladığı hizmetler ve olanaklar hakkında halkın sahip olduğu
bilgiler ya da bu konularda bilgisizliği
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 Belediyenin yürüttüğü hizmetin niteliği (kalitesi) hakkında halkın görüşleri
5. Belediye hizmetlerinin tüketicisi (hizmetlerden yararlananlar) olarak
halkın olumlu ya da olumsuz deneyimleri
 Belediye hizmetlerinin halka sağladığı yararlar ya da yarattığı sorunlar
 Belediyenin halkta yarattığı görüntü (imaj)
 Halkın belediye tarafından daha iyi ya da farklı biçimde yapılmasını arzu
ettiği hizmetler”
Türkiye’de bu tarz çalışmaları yüksek nüfusa sahip, yönetişim ve
kurumsallaşma alanında kendini geliştirmiş, mali kaynakları ve bütçeleri iyi durumda
olan belediyeler toplumun çalışmalar ile ilgili ne düşündüğünü tespit etmek ve
yönetime katılımı arttırmak amacı ile kamuoyu yoklamalarına önem vermektedirler.
Buna örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bulunan İstanbul
Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin ‘‘Haydi İstanbul Vapurunu Seç’’ kampanyası ile
vatandaşların günlük yaşamında kullandıkları vapurları seçmeleri, kamuoyu
yoklamasının en belirgin kamuoyu araştırması olarak gösterilebilir. Bu araştırma
İDO’nun, şehrin belirlenen noktalara bıraktığı kutulara vatandaşların istedikleri ve
hoşlarına giden vapurun modelini atmaları sonucunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonucunda 368.575 oy kullanıldığı ve seçilen vapurun %41 oranında oy aldığı
belirlenmiştir. Burada

İBB’nin kamuoyu

araştırmasını

gerçekleştirmesi

ile

İstanbullular kendileri için en iyi olanı kendi istek ve arzuları sonucunda
seçmişlerdir(İBB, 2006’dan aktaran Öztoprak, 2011: 84).
Bu hususta, kamuoyu yoklaması ile katılımcı demokrasinin en iyi şekilde
ortaya konulduğu ve yönetişimin belirgin bir şekilde gözlemlendiğini söylemek
mümkündür. Şehir için en doğru kararı şehrin sahibi olan şehir sakinlerinin vermesi
belediyelerinde sorumluluklarını önemli derecede hafifletmektedir.
3.1.1.3. Belediye ihtisas komisyonlarına ilgili kurumların katılımı
Belediye ihtisas komisyonlarına kurumların katılımları Belediye Kanunun 24.
Maddesince ‘‘Kaymakam, emniyet müdürü, başsavcı, milli eğitim müdürü, müftü,
diğer kamu kurum amirleri, şehrin tüm muhtarları, üniversiteler, odalar, sendikalar
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ve ilgili konulara göre sivil toplum kuruluşları söz konusu olan ihtisas
komisyonlarına katılım hakkına sahiptirler. Fakat uzmanlık alanlarına göre fikirlerine
başvurulabilir ama bu kurum ve kişilerin komisyonun alacağı kararların seyrini
etkileyecek oy hakkı bulunmamaktadır’’ şeklinde ifade edilmiştir.
Bu komisyonlara ilgili kişilerin katılımları, gerektiği zamanlarda fikrine
başvurulması amacıyla çağrı yoluyla da gerçekleşebilir. Ya da kişi kendi istek ve
arzusu ile ihtisas komisyon toplantılarına katılım sağlayabilir. Burada ilgili konu ile
alakalı olarak kendi fikir ve düşüncelerini ifade edebilir, ancak karar alma süreci için
gereken oy hakkı kullanımına komisyon üyeliği bulunmadığı için katılamamaktadır.
İhtisas

komisyonlarında

gerçekleştirmiş

oldukları

oy

hakkına

toplantılara

sahip

dışarıdan

olan

meclis

katılımın

üyelerinin

büyük

avantajı

bulunmaktadır. Kurumlardan veya ilgili kuruluşlardan komisyon toplantılarına
katılan kişiler, sürecin akışını bu toplantılarda dile getirdikleri fikirler ve beyanlar
sayesinde değiştirebilme imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca ihtisas komisyon
toplantılarına ilgili kurum ve kuruluşların katılım sağlaması komisyon üyesi olan
meclis üyeleri ve encümenlerin radikal ve bağımsız karar alma ve uygulama sürecini
de büyük ölçüde engellemektedir. Çünkü belirli bir grup ve çevre tarafından seçilen,
siyasi kimliğe sahip olan encümen ve meclis üyelerinin siyaset üstü kurum ve
kuruluşlar tarafından gözlemlenmesini sağlamaktadır.
3.1.1.4. Hizmet projelerinin sivil toplum kuruluşları ile ortak hazırlanması
Belediyelerin vereceği hizmet ve faaliyetlerde diğer kurum ve kuruluşlar ile
koordineli ve uyumlu çalışabilmesi için ‘‘507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar
Kanunu kapsamına dâhil olan meslek odaları, kamu kurumu niteliğinde bulunan
meslekler, dernekler, Bakanlar Kurulu nezdinde vergi uygulamasından muaf edilmiş
vakıflar, ve özürlü dernek vakıfları ile hizmet projeleri ortak yürütme ile
gerçekleştirilebilir’’ ifadeleri Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince belirtilmiştir.
Kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşların belediyeler
ile

koordineli

çalışmalar

düzenlemesi

gelmiştir(Öztoprak, 2011: 85-86).

ve

yürütmesi

daha

kolay

hale
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Daha önce belirttiğimiz üzere ilgili kurum ve kuruluşların ihtisas
komisyonlarına katılımı sürecinde karar alma yetkisinin bulunmaması durumundan
farklı olarak hizmet projelerinde sivil toplum kuruluşları ve halkı temsil eden kamu
kurumu niteliğindeki kuruluşların yetkililerince, belediyeler ile birlikte ortak hizmet
projesi üretme, yürütme ve sonuçlandırmanın yapılması hedeflenmiştir. Belediyeler
ile birlikte hizmet projeleri hazırlama ve yürütme yetkisine sahip olan kurumlar,
hizmet projelerinin yanı sıra sürekli belediye ile iletişim içerisinde bulunduklarından
dolayı diğer konularda da fikir alışverişlerinde bulunarak farklı konularda düşünce ve
taleplerini rahatlıkla belirtme imkânı bulabilmektedirler.
3.1.1.5. Dilekçe yolu ile katılım
Dilekçe yoluyla belediye yönetimlerine katılım sağlama durumu belediye
kanunda belirtilmemiştir. Vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına bildirme ve iletme yetkisi 1982 Anayasası’nın 74. Maddesi
kapsamında değerlendirilmektedir. 74. Madde gereğince ‘‘vatandaşlar ve karşılıklılık
esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların
sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir’’(Anayasa,
1982’den aktaran, Öztürk, 2011: 91). Şeklinde 1982 Anayasası’nda vatandaşların
devletin organı olan kamu kurum ve kuruluşlarına dilek, öneri ve şikâyet dilekçesi
verme yolu açılmıştır.
Dilekçe yolu ile katılım sayesinde belediyelere vatandaşların rahatlıkla
fikirlerini beyan etmeleri, şehrin aksak noktaları ve sorunları için düşünce, görüş ve
önerilerini bildirmeleri yolu sağlanmıştır. Kamu kurumlarının ve belediyelerin
dilekçe yolu ile katılım sayesinde, kendi bünyelerine ulaşan dilekçelerin dikkate
alınması ile demokrasi ve yerel demokrasi açısından büyük önem taşımaktadır.
Dilekçe yolu ile kamu yöneticileri, vatandaşın sorunlarını daha dikkatli bir şekilde
değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar.
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74. Maddenin vermiş olduğu yetki ile verilen dilekçelerin takibi hususunda
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun (1984) 7. Maddesinde
belirtilen ‘‘başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında
dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem
safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir’’şeklinde belirtilmiştir.
Bu ifadeler ile dilekçe yolu ile istek, öneri ve şikâyetlerini bildiren vatandaşlara
cevap verilme süreleri net bir biçimde açıklanmıştır(Öztoprak, 2011: 91).
Halkın belediye yönetimlerine katılmada en çok tercih ettiği yöntem olarak
dilekçe yoluyla katılım gelmektedir. Bu durumun sebepleri arasında, diğer
yöntemlerden ziyade en çok dilekçelerin dikkate alındığı düşüncesidir(Uysal,
1984’ten aktaran, Öztoprak, 2011: 92).

Semt danışma merkezleri, ihtisas

komisyonları ve diğer katılım yöntemlerinden daha çok dilekçe yolu ile katılımın
hem belediyeler hem de vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmesinin sebebi
maliyet açısından diğer yöntemlere göre daha uygun olmasıdır(Duman, 2006’dan
aktaran, Öztoprak, 2011’ 92). Maliyet açısından uygun olmasının yanında aynı
zamanda dilekçe yolu ile katılım zaman açısından da diğer yöntemlere göre hem
belediyeler hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlamaktadır.
Dilekçe yolu ile katılım sağlamanın en önemli etkenlerinden birisi ise,
belediyelere gelen dilekçelerin belediye tarafından ne şekilde dikkate alındığı
hususudur. Belediyeye, vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin ilgililer tarafınca
değerlendirilip gelen şikâyet veya taleplerin karşılanması yerel demokrasinin
sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu sayede yerel yönetim organı olan
belediyelerin, vatandaş tarafından ‘‘halkın belediyesi’’ olarak algılanması çok
önemlidir. Kanunen kurumlara gelen dilekçelere otuz gün içerisinde cevap verilmesi
durumu ile cevap verilen dilekçelerin içerikleri de vatandaşları tatmin edecek şekilde
olması gerekmektedir(Yalçındağ, 1996: 138).
Dilekçeler aracılığı ile kamu kurumlarına yöneltilen öneri ve görüşlerin
vatandaşlarca benimsenip daha çok kullanılması için kurumların en kısa sürede
vatandaşlara geri dönüş yapması ve daha sonrasında sonuç ile ilgili olarak
vatandaşlara verdikleri dilekçeler ile ilgili detaylı ve yazılı bir belge sunmaları,
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dilekçe sahiplerini büyük oranda tatmin etmiş olacaklardır. Bu şekilde yerel
demokrasinin etki gücü daha çok hissedilebilecektir.
3.1.1.6. Acil durum planlarının katılımcılık temellerine göre hazırlanması
Acil Durum Planlarının hazırlanmasını, Belediye Kanunun 53. Maddesinde
‘‘varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili
bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî
idarelerin görüşleri alınır’’ ifadeleri belirtilmiştir. Bu hususta, acil durumlar
esnasında belediyelerin hareket planlarını, katılımcılık ilkesini göz önüne alarak
hazırlaması gerektiği vurgulanmıştır. 53. Madde’de belirtilen kurumlar ile birlikte
acil durumlar öncesinde vatandaşların eğitimi için gereken hizmetler verilmelidir.
3.1.1.7. Gönüllü katılım
Yerel yönetim ve idare organları olan belediyelerin faaliyetleri, etkinlikleri ve
projelerine katılımın sağlanması 09/10/2005 tarihinde düzenlenen ‘‘İl Özel İdaresi ve
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’’ ile daha açık bir şekilde ifade
edilmiştir. Halkın, yerel yönetim organı olan belediye hizmetlerine ve faaliyetlerine
katılımı kültürel, sosyal, ekonomik ve en önemlisi demokratik açıdan bireyler için
oldukça önemlidir. Bu sayede vatandaşlar sadece seçim zamanları dışına çıkarak,
yönetim mekanizmaları içerisindeki etkinliğini, belediyelere gönüllü olarak
gerçekleştirdikleri katılımlar ile sağlanacaktır. Yerel yönetimlerde demokratikleşme
eğiliminin en önemli basamağı konumundadır. Vatandaşlar bu yöntem ile sadece
kendisini yönetecek kişiyi seçmenin yanı sıra belediyenin gerçekleştireceği
çalışmalar ve faaliyetlerde rol sahibi olarak kendi fikir ve düşüncelerini bu
platformlarda ifade ederek gerçek anlamda yönetim mekanizmasının içerisinde
bulunma fırsatı yakalamaktadır. Yerel yönetim organı olan belediyeler ile
vatandaşlar ortak akıl ve ortak fayda çerçevesinde buluşarak demokrasinin en önemli
aşamasını gerçekleştirmektedirler. Yani vatandaşların gönüllü katılımı ile ‘‘seyirciler
demokrasisinden’’ ortak faydanın sağlandığı katılımcı demokrasiye geçilmede
önemli bir uygulama olmuştur(Çukurçayır, 2009a: 122- 123).
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Yerel yönetim organı olan belediyelerin hizmetlerine gönüllü olarak katılım,
Belediye Kanunun 77. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir.
“Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, 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 usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir”(Belediye Kanunu, 2005).
Gönüllü katılım ile vatandaşlar yerel yönetimlere önemli boyutlarda kazanım
sağlamışlardır. Bu kazanımlar, belediyelerin gerçekleştirdiği hizmetlerde halkın
gücünü ve desteğini alarak ekonomik boyutlarda ciddi oranda gelir sağlamışlardır.
Önemli bir örneğine baktığımızda, Amerika’da Phoneix şehrinde belediyelere
vatandaşların gönüllü katılımları ile gerçekleştirilen projeler sayesinde 1,5 milyon
dolar gibi bir tasarruf gerçekleştirilmiştir. Katılım ile ekonomik boyutta kazanım elde
etmenin yanında belediyenin gerçekleştirmiş olduğu hizmet ve faaliyetlere gönüllü
katılım ile toplumun ayrışmış, kutuplaşmış kesimlerinin de birbiri ile yakınlaşması ve
toplumsal olarak önemli gelişmelerin ve yakınlaşmaların başlamasına neden
olmuştur(Bertelsmann, 1996’dan aktaran, Çukurçayır, 2009a: 299).
Konuya belediyeler açısından baktığımızda da yine olumlu bir gelişme
görülmektedir. Halkın yerel yönetimlere karşı duyarlı olması sonucunda belediye
faaliyetlerine sağlanan katılımlar ile belediyeler, vatandaşların fikir ve düşüncelerine
daha duyarlı bir tutum takınarak istek ve taleplerin karşılanmasına yönelik daha fazla
özen gösterme gayreti içerisinde bulunacaklardır(Şentürk, 2007’den aktaran,
Öztoprak, 2011: 91).
Katılımcı demokrasinin güçlenmesinde ve gelişmesinde önemli bir araç olan
belediye hizmetlerine gönüllü katılım ne yazıktır ki uygulama safhasında anlatıldığı
kadar etkili olamamıştır. Sebep olarak, sistemin darlığı veya mevzuat yetersizliğinin
dışına çıkarak, konuya belediyelerin bakış açıları ve vatandaşların katılım hususuna
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duyarsızlığı söylenebilir. Gönüllü katılım, teoride eli güçlü ama uygulamada zayıf
kalmış bir katılım aracı olarak görülmektedir.
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4. KENT

KONSEYİ

DENEYİMLERİ

NASIL

İLERLEDİ

VE

KENT

KONSEYLERİNİN YAPISI
4.1. Kent Konseyi Deneyimleri Nasıl İlerledi
4.1.1. Gündem 21
İnsanoğlu, çağlar süren gelişmelerin ve bilimin ışığında insan gücü yerine
makine ve endüstri teknolojilerini yakalayarak Sanayi Devrimini gerçekleştirmiştir.
Teknolojik olarak yaşanan gelişmeler ile birlikte insanoğlu doğaya ve yaşadığı
çevreye karşı ister istemez zarar vermiştir. Bunun sonucunda bir takım doğa
severlerin ve radikal grupların doğa için sıfır büyüme gibi önerileri ortaya çıkmıştır.
Bunun sonucu olarak hem iktisadi gelişmelerin devam ettiği hem de doğal kaynak ve
çevresel sorunların minimize edildiği sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya
çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma düşüncesi ilk olarak 1987 senesinde ‘‘Ortak
Geleceğimiz’’ raporunda net bir şekilde ifade edilmiştir. Ve daha geniş bir ifade ile
insanoğlunun bugün kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini nasıl karşılıyorsa, gelecek
kuşaklarında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için doğal kaynakların yok
edilmeden gelecek kuşaklara devredilmesi şeklinde ifade edilmiştir(Karasu, Çelik ve
Altıparmak, 2018: 59).
Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflediği en temel mantalite, sosyal, iktisadi ve
çevresel hizmetlerin sağlanabilmesi için gereken ekolojik ve toplumsal temele
dayanan olguları riske atmadan gerçekleştirilmesi ve bu şekilde kalkınmanın
gerçekleşmesi düşünülmüştür. Bugün var olan insanların ve gelecek kuşakların
doğaya ve ekolojik sisteme zarar vermeden mevcut kaynakları düzgün bir biçimde
kullanarak iktisadi ve sosyal gelişmelere eşit bir şekilde katılım sağlamaları ve
bunları gerçekleştirebilmek için üretim araçlarını doğru kullanarak tüketimlerini
düzenlemelerini,

sürdürülebilir

kalkınma

ile

gerçekleştirilebileceği

ifade

edilmiştir(Emrealp, 2005: 13).
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 1992 senesinde, sürdürülebilir
kalkınmanın en iyi şekilde varlığını koruması ve devam etmesi maksadı ile
‘‘Yeryüzü Zirvesi’’ tertip edilmiştir. Uluslararası çevre koruma düşüncesi ile tertip
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edilen konferansa, 179 ülkenin yöneticileri ve Devlet Başkanlarının katıldığı zirveye
aynı zamanda 35000 civarında sivil toplum kuruluşu ve temsilcileri katılmıştır.
Zirvede

uluslararası

beş

belge

katılım

sağlayan

tüm

ülkelerce

kabul

edilmiştir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 60).
Sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilebilmesi için gerçekleştirilen Rio
Konferansı ve Yeryüzü Zirvesi ile ‘‘sürdürülebilir kalkınma’’ ifadesi artık farklı bir
boyuta taşınmıştır. Tüm ülke liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen zirvede
‘‘sürdürülebilir kalkınma’’ ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından ve daha sonra
tüm hükümetler ve katılım sağlayan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kabul
edilerek benimsenmiştir. Yeryüzü Zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda
sürdürülebilir kalkınmanın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi ve uygulanabilmesi
için en doğru yolun ‘‘yerinden’’ çözümlerle olacağı düşünülmüş ve bu konferansın
ortak düşüncesi olmuştur. Konferansta öne çıkan önemli ‘‘yerinden’’ çözüm ile
birlikte çevrenin daha iyi korunabilmesi maksadı ile kentlilik kültürü ve kentlilik
hakları ortaya çıkmıştır. Katılım ile sorunların daha iyi bir şekilde çözülebileceği
düşünülmüş ve demokratikleşmenin doğayı ve çevreyi korumada büyük etki
sağlayacağı düşüncesi önem kazanmıştır(Emrealp, 2005: 15).
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, doğa ve çevre sorunlarının
minimize edilmesi noktasında gerçekleştirilen Rio Yeryüzü Zirvesi kapsamında
alınan kararlarda ortaya çıkan sonuçlar neticesinde ‘‘yerinden’’ çözümü ‘‘kentli
hakları’’ düşüncesi ve ‘‘kentlilik kültürü’’ gibi bir takım düşünceler gelişmiştir.
Bununla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın daha etkin ve verimli bir şekilde
faaliyete geçirilebilmesi adına Gündem 21 Eylem Planı tasarlanmıştır. Bu
planlamaya göre uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere çevre koruma planlar
hazırlanmıştır. Gündem 21 ile sürdürülebilir kalkınmanın en iyi şekilde hayata
geçirilmesi adına sadece uluslararası kuruluşların, hükümetlerin ve belediyelerin
dışında sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve kamu kurumları da paydaş olarak bu
faaliyetlere destek verebilme imkânı bulmuşlardır(Karasu, Çelik ve Altıparmak,
2018: 61).
Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorunların giderilerek korunması maksadı
ile tasarlanan Gündem 21’in en temel hedefi, insanoğlunun sosyal ve iktisadi
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hayatına çevreye zarar vermeden ve doğayı koruma gayreti ile devam etme düşüncesi
ve hükümetlerin yanı sıra bireylerin ve yerel kurumların bu çalışmaları kendi
taraflarınca tertip edip düzenlemesi düşüncesidir.
4.1.1.1. Yerel gündem 21
Yerel Gündem 21, Gündem 21’in içeriğinde bulunan 28.Bölüm’deki ‘‘Gündem
21’in

desteklenmesinde

yerel

yönetimlerin

girişimleri’’

başlığının

genelleştirilmesidir. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için ortaya
çıkan Gündem 21’in, sorunlar için çözüm önerisi olarak ‘‘yerinden’’ ifadesinden de
anlaşılacağı üzere yerel yollar ile sorunların çözümlenmesi, yerel halkın faaliyetlere
katılımı ‘‘Yerel Gündem 21’’in ana mantığını oluşturmaktadır. Yerel Gündem 21 ile
ortaya çıkan çevresel sorunlar için, yerel yönetimler, yerel kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları ve yerel halkın birlikteliği ile kentin sorunları ve sıkıntılarını
belirleyerek kentleri adına ‘’21. yüzyılın yerel gündemi’’ şeklinde değerlendirerek
yerel çevresel sorunları sonuca vardırmaları olarak değerlendirilmiştir(Karasu, Çelik
ve Altıparmak, 2018: 62-63).
Fakat, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma çalışmaları hususunda
faaliyet göstermelerine, Gündem 21 Rio Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen hazırlık
çalışmalarında ulusal heyetlerin merkez yöneticileri tarafından olumsuz bir tutum ile
değerlendirilmiştir. Ve Gündem 21’in yerel yönetimleri kapsayan 28. Bölümüne
karşı tepki gösterilmiştir. Verilen büyük uğraşlar sonucunda Rio Zirvesi’nin
hazırlıkları aşamasında Brezilya’da gerçekleştirilen son toplantıda, yerel yönetim
birimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ısrarı ve baskıları sonucunda Yerel
Gündem 21, Gündem 21’in içeriğine alınmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın ve
çevresel sorunların giderilmesinde en önemli katkının yerel yönetim ve yerel halk
tarafından gerçekleştirileceği düşüncesi ile Yerel Gündem 21’in yol haritası
belirlenmeye çalışılmıştır(Emrealp, 2005: 19).
Derinleştirmek gerekirse, Yerel Gündem 21 ile yerel çevresel sorunların
çözümü ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi adına uzun dönemli yol
haritasının ve çalışma stratejilerinin önceden belirlendiği, birçok yerel kurumun

84

faaliyetlere paydaş olarak katıldığı ve birlikte yönettiği ‘‘yönetişim’’ olgusuyla
yürütülmesi hedeflenmiştir. Yerel Gündem 21’in sürdürülebilir kalkınmaya can
vermesi bağlamında, şehrin yerel yönetim organları ve sivil toplum kuruluşları ile
programa yön vermesinin yanında, katılımcılık, birlikte yönetim, ortak hedefler,
şeffaflık, adillik, hesap verme, demokrasi ve insan hakları gibi yönetişimin temel
yapı taşlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte yerel eylem
planlarının

‘‘yerel

demokrasinin

geliştirilmesi’’

olarak

değerlendirildiği

düşünülmüştür(Emrealp, 2005’den aktaran, Ergin, 2008: 67).
Birçok yerel yönetim biriminin ve sivil toplum kuruluşlarının Brezilya’da, Rio
Zirvesi öncesinde yapılan son toplantıda Gündem 21’in içeriğine eklenmesini
sağladığı 28. Bölümün genel kapsamı olan Yerel Gündem 21 ile yerel düzeyde
sürdürülebilir kalkınmanın yerel kamu kurumları ve yerel sivil toplum kuruluşları ile
geçekleştirileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda yerel yönetimler, uluslararası,
ulusal ve diğer yerel yönetimler ile birlikte ortak projeler hazırlayarak kendi yol
haritalarını çizmeli ve bu çalışmaların uzun soluklu bir şekilde belirli bir misyon ile
toplumun her kesiminden engelli, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden faaliyetlerini
gerçekleştirmelidir. Çalışmaların nihai amacı, çevresel sorunların giderildiği, yerel
demokrasinin en etkin şekilde hissedildiği, hemşehrilik ruhunun ve kentli olma
sorumluluğunun ve daha kaliteli bir yaşamın gerçekleşmesi hedeflenmiştir(Karasu,
Çelik ve Altıparmak, 2018: 63-64).
Yerel Gündem 21’in en önemli noktalarından biriside sürdürülebilir
kalkınmayı misyon edinerek, çevresel sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için
gerekleştirilecek olan faaliyet ve hizmetlerin tek bir kurum ve tek bir kişi tarafından
gerçekleştirilmesinin yanında, yerel kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
belediyeler ve ilgili kentlilerin katılımları ile toplumun ortak katkısı ile ortak faydaya
sunması sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı açısından oldukça önemli bir gelişme
olmuştur. Katılımcılığın sağlanması ile sürdürülebilir kalkınma misyonunun hâkim
olduğu

Yerel

Gündem

21

yönetişim

mekanizması

ile

ulusal

düzeyde

gerçekleştirilecek faaliyet ve eylem planlarının ilk etapta yerel düzeyde hazırlanması
ve hazırlanan eylem planlarının ulusal düzeydeki eylem planlarına örnek olması
düşünülmüştür(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 64).
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Sürdürülebilir kalkınma ile doğal çevrenin ve ekolojik sistemin zarar görmeden
gelecek kuşaklara aktarılmasının yanında kalkınmanın ve büyümenin devam
edebilmesini sağlamaya çalışan Gündem 21 programının yerel ayağını oluşturan
Yerel Gündem 21 ile toplumun her kademesinin yönetim mekanizmaları ile eş
güdümlü bir şekilde kendi fikirlerini dile getirebilme imkânı bulduğu ve aynı
zamanda kentlilik kültürünü pekiştirdiği bu platformlar ve programlar kültürel
mirasların korunmasında da büyük önem kazandırmıştır. Kentlilik kültürü ve
hemşehri ruhunu harekete geçiren, inisiyatif alma duygusunu kazandıran ve en
önemlisi katlım ile demokratik bir şekilde ortak noktada buluşup uzlaşma kültürünü
kazandırması açısından Yerel Gündem 21 yönetişim alanında çok mühim bir gelişme
olarak nitelendirilmektedir. Ortak akıl, ortak fayda prensibi ile hemşehrilerin
kendileri için en uygun kararı orta noktada buluşarak yerel yönetimler ile uzlaşı
sonucunda vermeleri yerel demokrasinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır.
4.1.1.2. Dünyada yerel gündem 21
Dünyanın ekolojik, sosyal ve çevresel olarak yaşadığı sıkıntıların gün geçtikçe
daha da artarak devam etmesi bir hortum gibi dünyaya zarar vererek geleceği tehdidi
altına almaktadır. Dünya üzerinde bulunan tüm ülkelerin kendi çevresel ve ekolojik
sorunlarının kendi ülke sınırlarını aşarak diğer ülkeleri de etkileyebilmesi durumu bu
sorunu daha da önemli bir boyuta taşımıştır. Durumun tüm dünyayı ve bütün ülkeleri
etkilemesinden kaynaklı olarak hortum benzetmesi kullanılmıştır. Küresel olarak
birbirine bağlantılı olan konu ve olaylar için yapılan bu teşbih ile silsile halinde doğa
olaylarının, yaşanan ekolojik sorunların, çevresel ve ekonomik sıkıntıların birbirine
bağlantılı bir şekilde ilerlemesi ve hortumun başladığı noktadan farklı noktalara
kadar birçok şeyi taşıyabilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Bunun neticesinde olayların
daha farklı yerlere taşınmaması ve sorunların giderek daha büyük zararlar vermemesi
maksadı ile tüm devletler, uluslararası bir platformda bir araya gelerek söz konusu
olan sorunları ve devletlerin karşı karşıya kaldıkları problemleri daha bilimsel ve
profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmışlardır. Platformun ana hedefi,
ekolojik ve çevresel sorunlar için gerekli olan mücadelenin iktisadi unsurlarının
engellenmeden devam ettirilebilmesi şeklinde düşünülmüştür. Yani kalkınmanın

86

devam etmesinin yanında doğanın en iyi şekilde korunduğu, sosyal ve çevresel
sorunların giderildiği bir çalışma temelinde tasarlanmıştır(Yersiz, 2018: 106).
Sürdürülebilir

kalkınmanın

en

iyi

şekilde

sağlanması

için

Rio’da

gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesinden bugüne kadar 178 ülke hükümeti çalışmalara
destek vererek Zirveyi onaylamıştır. Daha sonralarında Yerel Gündem 21’in 28.
Bölümünde

bulunan

ve

yerel

bölgelerde

sürdürülebilir

kalkınmanın

gerçekleştirilmesi için Yerel Gündem 21 adıyla devam eden çalışmalara katılım ise
107 devlet ve 6500 yerel yönetim tarafından kabul edilerek uygulamalara konu
edilmiştir. Yerel sürdürülebilir kalkınma çalışmaları her ülkede farklı niteliklerle ve
farklı kurumlar tarafından idare edilmektedir. Türkiye ve bazı ülkelerde kent
konseyleri tarafından yürütülen çalışmalar bazı ülkelerin yerel yönetimlerinde farklı
isim ve birimler tarafından devam ettirilmektedir. Gerçekleştirilen faaliyet ve
hizmetler, sivil toplum kuruluşları, ilgili yerel kamu kurumları ve yerel halk
tarafından sürdürülmektedir(nap. uk, 16.11.2017’den aktaran, Karasu, Çelik ve
Altıparmak, 2018: 64).
Sürdürülebilir kalkınmanın tüm dünyada iyi bir şekilde algılanması ile
katılımcılığa daha da büyük bir önem verilmiştir. Yerel yönetimler ile yerel halkın
koordineli bir şekilde Yerel Gündem 21 uygulamasını gerçekleştirmesi tüm dünyada
yerel demokrasi açısından büyük bir öneme sahip olmuştur. Afrika kıtasında 9 ülke
ve 31 kentin, Afrika Sürdürülebilir Kent Ağı isimli sivil toplum kuruluşunun
gerçekleştirdiği çalışmalar ile Avrupa kıtasında bulunan şehirlerin ve kentlerin,
Afrika kıtasında bulunan şehirler ile bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşılması Yerel
Gündem 21 açısından oldukça önemli bir gelişme olarak ifade edilebilir. Aynı
şekilde Avrupa’da da sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi bir şekilde sağlanması ve
yerel

yönetimlerde

Yerel

Gündem

21’in

uygulanması

açısından

Avrupa

Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Kongresi gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilir
kalkınmanın daha güçlü bir noktaya gelmesi maksadı ile Aalborg Şartı
imzalanmıştır(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 65).
Yerel Gündem 21 uygulaması, 2017 yılı itibari ile dünya genelindeki yerel
yönetimlerin %44’ü tarafından benimsenip uygulamalara konu edilmiştir. Yerel
Gündem 21 uygulamalarına bugüne dek en az bir kere katılmış yerel yönetim oranı
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ise %59 şeklinde verilmiştir. 2012 bilgilerine göre sürdürülebilir kalkınmanın en
önemli temsilcileri görevinde bulunan kent konseyleri dünya genelinde 113 ülkede
sayıları ise 6500 civarındadır(habitat.org,’tan aktaran, Karasu, Çelik ve Altıparmak,
2018: 65).
Tüm dünyada Yerel Gündem 21 uygulaması farklı şekillerde, ülkelerin iktisadi,
kültürel, sosyal ve çevresel yapılarına hatta kentlerin sembol sorunları üzerine
şekillenmiş, faaliyet ve çalışmalarda söz konusu olan sorunların giderilmesi üzerine
yapılmıştır. Ülkeler ve şehirler kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir
kalkınma ve Yerel Gündem 21 uygulamalarını belirlemişlerdir. Peru, ‘‘Yaşam İçin
Şehirler Forumu’’ ismiyle faaliyetlerini doğal kaynaklar ve Chili nehrinin arıtılması
üzerine yoğunlaştırırken Danimarka ise, faaliyet yönünü Eko-muhasebe adı altında
Yerel Çevre Merkezleri ile çevrecilik çalışmalarını toplumun her kesimine aşılamayı
hedeflemiştir(Güneş ve Beyazıt, 2012: 65-66).
Programların ve çalışmaların nüfus ve bölge ölçekleri de ülkeden ülkeye
değişiklik göstermektedir. Avusturya’da çalışmalar yerel yönetimler, yerel kamu
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve halkın her kesiminden kişilerin katılımları ile
gerçekleştirilirken Japonya’da Yerel Gündem 21 uygulamaları daha dar katılımcı
kitlesine sahiptir. Japonya’da YG 21 uygulamalarında faaliyet gösteren katılımcılar,
akademisyenler, uzmanlar, yerel yöneticiler ve özel teşebbüslerin yöneticileri ile
gerçekleştirilmektedir(Güneş ve Beyazıt, 2012: 67- 69).
4.1.1.3. Yerel gündem 21’in Türkiye’de uygulanması
Yerel Gündem 21 uygulaması, Rio Yeryüzü Zirvesinin hemen akabinde birçok
ülke tarafından uygulamalara konu edilmiştir. Yerel Gündem 21’in, ilk defa
Türkiye’de 1996 yılında İstanbul’da organize edilen Birleşmiş Milletler Habitat II
‘‘İnsan Yerleşimleri Konferansı’’ ile ismi duyulmuştur. Her ülkede Yerel Gündem
21’in farklı çalışma alanlarının görülmesi gibi Türkiye’de ise Yerel Gündem 21’in
merkezinde yönetişimin unsurları olan, şeffaflık, hesap verme, hesap sorabilme,
eşitlik, insan hakları, demokratik ve katılımcı ilkelerin yer aldığı sürdürülebilir
kalkınma programı tasarlanmıştır. Yine Yerel Gündem 21’in en önemli özelliği olan
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katılımcılık unsuru, Habitat II Konferansının temelini oluşturmuş, yerel yönetimlerin
sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesi için sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve
diğer

tüm

paydaşların

organizasyonlarda

birlikte

hareket

etmesi

fikrini

vurgulamışlardır(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 67).
Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulamalarının ilk aşaması olarak kentlerin ve
beldelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik Yerel Gündem 21 planlarının hazırlanması
istenmiştir. Bunun için Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve
Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA- EMME) ile işbirliği sağlanarak Beldelerin kendi
projeleri ve programlarını hazırlamaları için gerekli desteği vermek amacı ile
teşvikler hazırlanmıştır. Bu program, ‘‘Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve
Geliştirilmesi Projesi’’ adı altında hazırlanarak Türkiye sınırları içerisinde bulunan
belde ve kentlerin kendi plan ve programlarını hazırlamalarına destek vermeyi
amaçlamıştır. Ve ilk olarak 1997 ile 1999 yılları arasında 23 belde bu projenin ilk
ayağını oluşturarak çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu projeyle ulaşılmak istenilen
nokta, Yerel Gündem 21 uygulaması kapsamında seçilen beldelerin katılımcı
mekanizma ile olayları ele alması ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacı ile
toplumun uzlaşı ve demokrasi kültürünü yerel düzeyde geliştirebilmesini
sağlamaktır(Kerman ve Diğ. 2011’den aktaran Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018:
68).
Sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye ayağı olan ‘‘Türkiye’de Yerel Gündem
21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi’’ iki ana unsur üzerine oturtulmuştur. İlk
unsur, Yerel Gündem 21’in Türkiye’de ne şekilde algılandığı ve yerel yönetimler
üzerinde nasıl sonuç verdiğidir. Diğer bir ifadeyle yönetişimin unsurlarından biri
olan katılımcılığın sağlanması yönünde olmuştur. İkinci unsur olarak, belirlenen
kentlerde gerçekleştirilecek olan uygulama ve programlara katılım sağlayacak olan
diğer sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve ilgililerin daha sistemli çalışabilecekleri
mekanizmaların kurulması düşünülmüştür(Aydınlı ve Akdeniz, 2004’den aktaran
Yersiz, 2018: 109).
Yerel Gündem 21’in Türkiye’deki ilk uygulaması olan ‘‘Türkiye’de Yerel
Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirme Projesi’’ ile istenilen elde edilmiş ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Hükümeti tarafından
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Türkiye’de Yerel Gündem 21’in ikinci uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.
Ve 2000 yılında ‘‘Yerel Gündemlerin Uygulanması’’ ismi ile ikinci projenin startı
verilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın ikinci ayağı olan ‘‘Yerel Gündemlerin
Uygulanması’’ programı ilk uygulamadan daha farklı olarak düşünülmüştür. Pilot
bölgelerin ve beldelerin sayısının artırılması hedeflenmiş ve bu bölgelerde daha geniş
çaplı katılımcı kitlelerinin ortak olması istenmiştir. Ayrıca ilk aşamadaki gibi bir
proje boyutundan çıkartılarak daha uzun vadeli ve kalıcı bir uygulama olarak
çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir(Emrealp, 2005: 29).
Yerel Gündem 21 uygulamasının ikinci dönemi ‘‘Yerel Gündemlerin
Uygulanması’’ ismi ile 2000 yılının Ocak ayı itibari ile hayata geçirilmiştir. Yerel
Gündem 21 uygulamasının ikinci döneminde ilk dönemden farklı olarak uygulama
‘‘proje’’ görünümünden vazgeçilerek daha uzun soluklu bir ‘‘program’’ şeklinde
faaliyet gösterilmesi düşünülmüştür. ‘‘Yerel Gündemlerin Uygulanması’’ ile ilk
projede yer alan beldelerle birlikte sayının 50’ye çıkarılması ve aynı zamanda birçok
alt projenin de gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda programa katılımın
en yüksek seviyede olması da ‘‘Yerel Gündemlerin Uygulanması’’ Programının
öncelikleri arasında yer almıştır(Soyugüzel, 2012’den aktaran, Yersiz, 2018: 109).
Katılımcı demokrasinin en belirgin özelliği, yönetim mekanizmaları içerisinde
yerel halkın bulunmasıdır. Yürütülecek faaliyetler ile ilgili olarak yerel halkın
planlama, karar alma ve uygulama safhalarında aktif olarak rol oynadığı ve yerel
halkın verilen hizmetler ve faaliyetler ile ilgili dile getirmiş olduğu talep ve
şikâyetlerin dikkate alınarak halka konu ile ilgili geri dönüşlerin yapılması
katılımcılığın ve yönetişimin önemli göstergesidir(Turgut, 2010: 422).
1996 yılında yapılan Habitat II Konferansından sonra 1997 yıllarında başlayan
sürdürülebilir kalkınma faaliyetleri ve Yerel Gündem 21 uygulamalarının üçüncü
dönemi ‘‘Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla Birleşmiş Milletlerin
Bin Yıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı’nın Yerleştirilmesi’’
ismi ile faaliyetlerine başlamıştır. Programın üçüncü döneminin asıl amacı, merkezi
idare ve hükümetlerin yerel yönetim organlarına reklam destekleri vermeleri, tüm
dünya genelinde Yerel Gündem 21 Programlarının Türkiye’de de uygulanması
hedeflenmiştir. Reklam, tanıtım ve programın yaygınlaştırılması için gerekli olan alt
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yapının sağlanması için gereken desteği verebilmek adına ‘‘Yerel Gündem 21 Destek
Programı’’ hazırlanmıştır(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 68-69).
2009 yılına gelindiğinde Yerel Gündem 21 Programının dördüncü dönemi
‘‘Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla Birleşmiş Milletler Bin Yıl
Kalkınma Hedeflerinin Yerleştirilmesi’’ ismi ile çalışmalarına başlamıştır(Emrealp,
2010: 13).
Sürdürülebilir kalkınmanın merkezi olan Yerel Gündem 21 programı ile
Türkiye’de ki tüm yerel kurumların katılımını mümkün kılarken programa müşterek
olmak isteyen yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve özel teşebbüsleri dahil etmek
adına Yerel Gündem 21 Ulusal Yönlendirme Kurulu tarafından verilen karar
neticesinde programa sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüsler dâhil edilmiştir.
Yerel Gündem 21 programları ve faaliyetlerine yeteri derecede katılım sağlamayan
ve çalışma gerçekleştirmeyen müştereklerin organizasyon yapısı içerisindeki hukuki
ve fiili ortaklıkları Yerel Gündem 21 Ulusal Yönlendirme Kurulu tarafından sona
erdirilebilmektedir (Emrealp, 2005: 30).
4.1.1.4. Kent konseyleri ve yerel gündem 21 ilişkisi
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için ekolojik düzenin ve doğanın
korunması amacıyla sosyal ve iktisadi faaliyetlerin etkilenmeden devam edebilmesi
adına Yeryüzü Zirvesinde bir araya gelen devletlerin Gündem 21 Eylem Planını
oluşturması

ve

planın

28.

Bölümünde

yer

alan

‘‘Gündem

21’lerin

Desteklenmesindeki Yerel Yönetimlerin Girişimleri’’ başlığından yola çıkarak
düzenlenen Yerel Gündem 21ile çalışmalar yerel düzeye indirgenmeye çalışılmıştır.
İstenilen şey, yerel düzeyde katılımın en üst noktaya çıkması, faaliyet ve programlara
yerel yönetimler ile birlikte, ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel kamu kurumları,
özel teşebbüsler ve yerel halkın katılımıdır. Bu şekilde yönetişim anlayışı ile ortak
karar alma, süreci yönetme ve belirlenen programların uygulanması düşünülmüştür.
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın en önemli hareketi olan Yerel Gündem
21 uygulamaları ile 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II konferansında
tanışmıştır. Ve daha sonraki süreçlerde uygulamanın yerel düzeyde gerçekleştirilmesi
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adına başlatılan programlarla yurdun belirlenen kentlerinde farklı kurum isimleriyle
faaliyetlerine devam etmiştir. Gündem 21’in en etkili içeriklerinden birisi olan Yerel
Gündem 21 uygulaması Urla’da ‘‘Kent Senatosu’’, Milas’ta ‘‘Kent Kurultayı’’
Aliağa’da ‘‘Kent Parlamentosu’’ İzmit, Antalya, Dikili, Bursa, Karşıyaka ve
Muğla’da ‘‘Kent Meclisi’’ isimleri ile faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu kurumlar
Yerel Gündem 21 uygulamaları kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiği
ve kentin geleceği için paydaşlar ile birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği
merkezlerdir. Ve Yerel Gündem 21 programlarının devam ettiği bu katılımcı
merkezler daha sonraki dönemlerde ‘‘Kent Konseyi’’ ifadesini alarak çalışmalarına
devam etmiştir. Kent konseyleri, şehrin kültürünün yansıtıldığı, hemşehrilik ve
dayanışma duygusunun pekiştirildiği ve şehrin her kesiminden paydaşın şehir ile
ilgili konularda uzlaştığı bir ‘‘ortaklık’’ noktası olarak düşünülmüştür(Emrealp,
2010: 8).
Kent konseyleri 90’lı yılların sonunda Yerel Gündem 21 uygulamalarının
içeriğinde sıkça rastlanılan ve ifade edilen bir yapı değildir. Bunun en iyi örneği 6
Mart 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yerel Gündem 21 Programının
içeriğinde bu yapı ile ilgili olarak her hangi bir açıklama yapılmamış ve
netleştirilmemiştir. Kent konseyi ifadesi kullanılmadan, sadece yerel konuların ve
sorunların tespit edilmesi ve belirlenen mevcut sorunların giderilmesi amacı ile
konuya ilgili sivil toplum kuruluşları ve yerel katılımcıların birbirleri ile ortak
noktada buluşması amacıyla ‘‘danışma formu’’ ve ‘‘kent ölçeğinde katılımcı
mekanizma’’

yapılarının

bulundurulması

düşünülmüştür(Karasu,

Çelik

ve

Altıparmak, 2018: 71).
Yerel Gündem 21’in en önemli yapılarından olan kent konseyleri ile Yerel
Gündem 21 arasındaki nüans farklılıkları olarak, kent konseylerinin genel yapısında,
hemşehri olma duygusunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması ve
kentliler arasında ortak fayda için ortak karar alma süreçlerinin gerçekleştirilmesi
fikri vardır. Yerel Gündem 21 Programı ise daha çok genel yapısı itibari ile
sürdürülebilir kalkınmanın misyon edildiği ve yerel katılım ile tüm dünyada kabul
edilmiş ilkelerin uygulanması süreci yatmaktadır(Karabulut, 2009: 91-92).
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Yerel Gündem 21 Programının yerel düzeydeki çatı kurumu olan kent
konseylerinin yasal tanımlaması 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunun 76.
Maddesi ile netlik kazanarak yasal olarak tanımlanmıştır. Ve daha sonra yapının ve
kurumun nasıl çalışacağı ile ilgili hususun belirlenmesi konusunda 8 Ekim 2006’da
Kent Konseyleri Yönetmeliği çıkarılmış ve daha sonra 6 Haziran 2009’da yeniden
düzenlenmiştir. Konunun daha net olması açısından İçişleri Bakanlığı 1998, 2000 ve
son olarak 18 Temmuz 2007’de genelge yayınlayarak karışıklıkların giderilmesini
önlemeye çalışmıştır. Kent konseylerinin işleyiş ve görev tanımlamasının netlik
kazanması açısından yapılan bu düzenlemelere ek olarak yine 2009 yılında ‘‘Kent
Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları
Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme Desteği
Sağlanması’’ isimli proje hayata geçirilmiştir. Bu proje ile ulaşılmak istenen üç temel
hedef vardır. Bu hedefler, kent konseylerinin etkinliğini ve kurumsal yapısını daha
güçlü kılmak, konseyler arası ve konsey içinde diyalogun ve iletişimin
kolaylaştırmak ve Yerel Gündem 21 uygulamasının ana mantığını kent konseyleri
bünyesinde devam ettirerek faaliyetleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek(Karasu,
Çelik ve Altıparmak, 2018: 71).
4.1.2. Kent konseyi kavramı ve düşüncesi
Sürdürülebilir

kalkınmanın

sağlanması

amacıyla

Yerel

Gündem

21

Programının ana hedefi olan, yerel katılımın sağlanması ve yerel düzeyde
demokrasinin geliştirilmesi fikrinden yola çıkarak tüm halkın faaliyetlere katılım
sağlaması düşünülmüştür. Yerel Gündem 21 Programının yerel kurumları
durumunda olan ‘‘Kent Meclisleri’’, ‘‘Kent Parlamentoları’’ ve ‘‘Kent Kurultayları’’
şeklindeki kuruluşlar ile kent konseyleri uygulamalarının başlangıcı olmuştur. Daha
sonralarında ortak isimle adlandırılan ve ‘‘Kent Konseyi’’ ismini alan yapının
misyonu, hemşehri hukunun ön planda tutulduğu, kentin ortak kültürünün
korunduğu, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yerel halkın katılımını da
sağlayarak kent için ortak çalışmaların gerçekleştirildiği bir yapı olarak dizayn
edilmiştir(Adıgüzel, 2003’ten aktaran, Ergin, 2008: 70).

93

Tüm dünya genelinde bir program niteliğini taşıyan Gündem 21’in yerel
uygulaması olan Yerel Gündem 21 Programı ile Türkiye’de faaliyet göstermeye
başlayan kent konseyleri, merkezi idare, yerel idare ve sivil toplum kuruluşlarını
ortak hareket etme ve ortak karar alma anlayışıyla aynı merkezde buluşturan yönetim
türü olarak düşünülmüştür(Emrealp, 2005: 65).
Yerel Gündem 21 Programı ile yerel demokrasinin en etkili ve verimli bir
şekilde karar alma ve uygulama sürecini yönettiği kurum ve yapı olarak kent
konseyleri Türkiye’de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yönetişim kavramının
tüm unsurlarını içerisinde barındıran bu yapının asıl amacı, kentin sorunlarını dile
getirerek ilgilileri ve idari makamları bu sorunların çözümü için harekete
geçirmektir. Ortak aklın sonucunda verilen kararların tüm paydaşlarca kabul edilerek
sorunun çözümüne yönelik çalışma ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Aynı
zamanda yönetişimin getirmiş olduğu şeffaf yönetim anlayışı, sorgulanabilir, hesap
verebilir, demokratik ve katılımcı yapının sağlandığı, uzlaşı kültürünün benimsendiği
bir idare ve yönetim anlayışı kent konseylerinin genel yapısını oluşturmaktadır.
Kent ile ilgili sorunların çözülmesi ve Yerel Gündem 21 kapsamında ‘‘kentine
sahip çıkma’’, ‘‘aktif katılım’’ ve ‘‘çözümde ortaklık’’ gibi anlayışların
benimsenerek sosyal, ekonomik ve doğa olaylarına ortak bir çözüm getirebilmek için
Yerel Gündem 21 kapsamında yönetişim ön planda tutulmuştur. Kent konseylerinin
hemşehrilik duygusunu ve demokratik katılım olgusunu ön plana alarak ‘‘ortaklık’’
anlayışıyla kenti yönetmeyi amaçlamaktadır(Ergin, 2008: 71).
Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapılarından birisi olan kent
konseylerinin iki önemli amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, uygulamanın
yürütüleceği şehrin, giderilmesi gereken genel sorunlarının öncelikler halinde
belirlenmesi ve bu sorunların çözümü için gerekli stratejinin hazırlanarak tüm
ilgililerin oluşturduğu ortak vizyon ile hareket edilmesidir. Diğer amaç ise,
belediyenin öncülüğünde tüm kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve
hemeşehrilerin bir araya gelerek eylem planını hazırlaması ve hazırlanan planın ne
derecede gerçekçi olduğunun tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte alınan
kararlar sonucunda hangi aşamada hangi paydaşın programda nasıl hareket edeceği
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ve hangi aşamalarda görevlerinin olduğu da iyi bir şekilde belirlenmelidir(Emrealp,
2005: 65).
Sürdürülebilir kalkınmanın misyon edilmesi ile başlayan Gündem 21 ve onun
yerel yapı taşı olan Yerel Gündem 21’in hedefleri doğrultusunda faaliyet ve
görevlerine devam eden kent konseyleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yasal
olarak çalışmalarına başlamıştır. Kent konseyi isimi ile Türkiye’de ortaya konulan bu
yapının en temel amacı yerel yönetimlere destek sağlamak ve çözüm ortaklığı
yapmaktır. Toplumun her kesiminden kişiye açık olan bu yapı ile yerel düzeyde
demokratik bir yönetim anlayışına ulaşmak istenilmiştir(Soyugüzel, 2006: 33).
4.1.2.1. Gençlik meclisi
Kent konseylerinin önemli çalışma gruplarından olan gençlik meclisleri
‘‘Avrupa Kentsel Şartı’nda önemli derecede üstünde durulan konulardan birisidir.
Gençlerin, gelecek için toplumla ve kentiyle birlikte faaliyetleri yürütmesi için
gençlik meclisleri, kent konseylerinin çalışma grupları arasında bulunmaktadır.
Avrupa Kentsel Şartı ile gençlerin sosyal bir şekilde katılım sağlayarak bilinçlenmesi
ve kamu kurumları ve kuruluşlarına karşı olan inançlarının gerçekleştirdikleri
çalışmalarla daha da artmasını hedeflemiştir. Demokratik haklarının farkına varan
gençlerin kendi ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun programların hazırlanması için
‘‘yerel gençlik politikalarının’’ hazırlanması düşünülmüştür(Çukurçayır’dan aktaran
Ergin, 2008: 74-75).
Konsey

yapısı

içerisinde

bulunan

gençlik

meclisinin

birçok

görevi

bulunmaktadır. Şehrin yönetiminde bulunarak, fikir ortaya koyma, karar alma ve
ortak olarak alınan kararların uygulanması hedeflenmiştir. Aynı şekilde gençler ile
ilgili program ve projelerin tasarlanması ve tasarlanan projelerin kentteki tüm
gençleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gençlik meclisinin çalışmaları
arasında yer almaktadır. Ek olarak demokratik haklarının farklarına varmalarının
sağlanması, merkezi idarenin hazırlayıp geliştirmiş olduğu gençlik programlarına
katılım sağlama ve hatta uluslararası gençlik yapılanmaları ile bir araya gelerek fikir

95

ve düşünce alışverişinde bulunarak arkadaşlık kurmaları hedeflenmiştir(Karasu,
Çelik ve Altıparmak, 2018: 160).
Gençlerin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması açısından önemli bir
konumda bulunan gençlik meclisleri ile ilgili olarak Karasu vd. (2018) şu şekilde
ifade etmişlerdir. ‘‘Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Hükümleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK/638) Ek 1. Maddesinde, Gençlik ve Spor
Bakanlığının bünyesine bağlı olarak; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal
alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik
alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve
projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar
arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama
süreçlerine katılımını arttırmak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik
alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfedarasyonlar,
gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyleri gençlik meclisleri ve benzeri
organizasyonlara üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulacağı ve bu
Gençlik Konseyine faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli
ödenek konulacağı hüküm altına alınmıştır(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 160).
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi gayesi ile ortaya çıkarılan
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği’nin yürüttüğü çalışmalarda, Gündem 21’e
ortak olan şehirlerin Yerel Gündem 21 başlığı altında Gençlik Meclislerini kurarak
faaliyetlerine başlamışlardır. Sürdürülebilir kalkınmanın hız kesmeden devam
edebilmesi adına gerçekleştirilen programlarda gençlerinde katılımını sağlayarak
daha bilinçli ve nitelikli bir nesil yetiştirilmesi düşünülmüştür. Gençlerin kendi
organizasyonlarını kurarak daha duyarlı bir şekilde diğer paydaşlarla ortak hareket
ederek kendilerine olan özgüvenlerinin daha da artması hedeflenmiştir(Emrealp,
2005: 92).
Kent konseylerinin gençlik yapısını oluşturan gençlik meclislerinin faaliyetleri
ve uygulamaları için alınan ortak kararda, kayırmacılık ve ayrımcılığın yapılmaması,
herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin çatı içerisinde yansıtılmaması, ülke içersinde
ve dünya genelinde resmi olarak tüm gençlik meclisleri ve geçlik yapılanmaları ile
ortak projelerin yürütülmesi, kadın erkek ayrımcılığının yapılmaması hedeflenmiştir.
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Yine aynı şekilde yönetişimin önemli unsurlarından olan şeffaflık ve her türlü
bilginin paylaşılması, paylaşılan bilgilerin tarafsız ve objektif olması, eşit ve adil
olunması

ve

gerçekleştirilen

faaliyetlerin

herkesi

kapsayacak

şekilde

gerçekleştirilerek kimseye özel çıkar sağlamaması gerektiği ifade edilmiştir. Ve
ayrıca gerçekleştirilen program ve faaliyetlere katılımın en üst düzeyde olması amacı
ile

program

öncesinden

tüm

paydaşlara

iyi

bir

şekilde

duyurulması

belirtilmiştir(Emrealp, 2005: 95).
Kent konseyinin mevcut yapısı içerisinde bulunan gençlik meclisleri ile
gençlerin sosyal, kamusal, siyasal ve kültürel süreçlerde daha iyi tecrübe sahibi
olmaları ve onların bu süreçlerle daha verimli ve kaliteli yaşam sürmeleri
hedeflenmiştir. Kendileri ve yaşadıkları çevre için en iyi kararı kendi aralarında
alarak uzlaşı kültürünü geliştirdikleri ve demokratik haklarını daha çok
pekiştirdikleri bir yapı olmasından dolayı bilinçli gençlerin yetişmesi açısından
gençlik meclisleri kent konseylerinin en önemli meclisleri arasındadır.
Gençlik meclisi başkanı, kent konseyi yönetiminde ve yürütme kurulunda
doğal üye pozisyonundadır.
4.1.2.2. Kadınlar meclisi
Yerel Gündem 21 Programı da dâhil olmak üzere kadınlar, katılımcı ve
yönetimsel mekanizmalarda gönüllü olarak aktif bir

şekilde faaliyetlerde

bulunmaktadırlar(Emrealp, 2005: 83).
Kent konseylerinin meclisleri arasında yer alan Kadın Meclisi, kadınların
bakış açısından kentin sorunlarının ve aksaklıklarının tespit edilmesi, kentteki
kadınların ortak sorunlarının öne çıkarılması ve hatta özel sorunların çözümüne
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen
ayrımcılıkları pozitif ayrımcılığa dönüştürmek gibi birçok alanda faaliyet
göstermektedir. Sosyal ve siyasal yaşamın her noktasında söz sahibi olan kadınların
kentin genel sorunlarına çözüm önerileri geliştirme, proje hazırlama ve hazırlanan
projelerin hayata geçirilmesi adına Kadın Meclisleri çok önemli bir yere sahiptir.
Kadına şiddet, kadın hastalıkları, kadın hakları ve daha birçok alanda kadınların
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sesini duyurması ve sorunlara çözüm getirilmesi adına etkili bir merci durumundadır.
Şehrin ortak kültürünü ve mirasını kadın gözüyle değerlendirip, hemşehrilik
duygusunun ön plana alındığı kadın meclisleri yerel düzeyde ekonomik, sosyal ve
kültürel projelerin yürütülmesi ve bu projeler ile kadınlara katkıda bulunması
açısından önemli bir yere sahiptir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 159).
Kent Konseyinin en önemli yapı taşlarından olan kadın meclisleri, kadınların
kendilerini kamusal faaliyet ve toplumsal yaşama daha iyi bir şekilde
katılabilmelerini sağladıkları ve bu şekilde kendilerine özgü fikirler ile topluma
hizmet ettikleri merkezler olarak değerlendirilmektedir. Özgür iradeleri ile içinde
bulunduğumuz çağın gereklerine ayak uydurabilen, kadınların karşı karşıya
kaldıkları sıkıntıları ve sorunları daha iyi anlayabilen ve bu sorunlar için daha
spesifik çözümler geliştirebilen bir yapı olarak düşünülmüştür. Kentin içersinde
yaşayan her kadının yönetimsel süreçlere katılarak kenti için en ideal ve en doğru
olanı istemesi ve bu şekilde kadınların bilgi ve birikimlerinin idare organları
tarafından dikkate alınması

açısından kadın

meclislerinin önemi oldukça

büyüktür(Çukurçayır, 2006: 183).
Kadın Meclisi, kent konseyi çatısı altında aynı misyon ve vizyonla, aynı
çalışma prensipleri ve stratejilerini izleyerek kent yaşamına ve kentsel sorunlara
katkıda bulunarak kentteki tüm paydaşların katılım sağlamasına yardımcı olarak
çözüm geliştirmektedir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 159).
Kent

içersinde

mevcut

olarak

faaliyet

gösteren

kadın

grupları

ve

platformlarının ulaşabileceği kitle ve hareket alanlarının kısıtlı olmasından dolayı
kent konseylerinin kadın meclisleri daha geniş kitlelere ulaşma hususunda daha
başarılı olmuştur(Emrealp, 2005: 83).
Sürdürülebilir kalkınma hareketi ile başlayan Gündem 21 Programının yerel
süreçteki ayağı konumunda olan Yerel Gündem 21 Programının Türkiye’de ki
uygulayıcı mercileri olan kent konseyleri ile yönetişimin temel alındığı ve katılımın
en önemli vizyon olarak benimsendiği bu yapı için kadınları büyük önem ve öncelik
taşımaktadır. Kadın bakış açısı ile kentin sorunlarının değerlendirilmesi ve
hemcinslerinin sorun ve sıkıntılarının daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturulması
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açısından oldukça önemli bir yaklaşımdır. Kadın meclislerinin, kadın erkek eşitliği,
kadın hakları, kadına şiddet, kadın hastalıkları ve daha birçok konuda faaliyet
göstermesi kentte yaşayan tüm kadınların sesi durumundadır. Bu bağlamda kent
içerisinde yaşayan her kadının toplumsal sıkıntıları aşma ve mevcut sorunlara çözüm
bulma noktasında kadın meclisleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile
daha rahat ve kolay diyalektik kurma ve görüşme imkânı bulmaktadır. Demokratik
olarak da büyük ölçüde kadınların kamusal ve siyasal süreçlere katılımını
kolaylaştırarak yönetim mekanizması içerisinde kendi fikirlerini dile getirme ve karşı
karşıya kalınan sorunlara çözüm önerileri sunmalarını sağlamaktadır.
Kadın meclisleri çocuk haklarI, çocuk istismarı, çocuk hastalıkları ve çocuklar
için

yaşam

alanları

konularında

birçok

faaliyet

yürüterek

çalışmalar

sergilemektedirler. Kadınların ortaya koyduğu çalışmalar, bir anne duygusuyla ve
kadınlık içgüdüsüyle faaliyet ve çalışmalarını gerçekleştirildiği için yine büyük önem
teşkil etmektedir.
Kadın meclisi başkanı da aynı zamanda doğal olarak kent konseyi yürütme
kurulu üyesi olmaktadır.
4.1.2.3. Çocuk meclisi
Gündem 21’in çalışmaları kapsamında çocukların sosyal, toplumsal yaşamda
ve kent üzerindeki haklarının arttırılması bağlamında çocukların katılımını
sağlayarak demokratik bir yönetim anlayışı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Çocukların
daha iyi bir çevrede daha yüksek yaşam kalitesiyle geleceklerini şekillendirmelerini
nihai hedef olarak kabul eden anlayış olarak Yerel Gündem 21 Programına dahil
edilmiştir. Buradan hareketle, ulusal ve uluslararası tüm çocuk platformları ve
kuruluşları ile ortak hareket ederek ‘‘Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’’ ile yerel
düzeyde çocuk haklarının korunduğu, çocuklar ile ilgili olan sorunların çözümünü
yönelik çalışmaların uygulandığı ve çocukların demokratik olarak uzlaşı kültürünü
benimsenmesi hedeflenmiştir. Yerel yönetim mekanizmalarında yer almalarını
sağlayan

çocuk

meclisleri

kent

konseyine

bağlı

geçirilmiştir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 160-161).

bir

şekilde

hayata
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Kentin düzenlemesi ile ilgili hususlarda çocuklara uygun ve onların
kullanımına kolaylık sağlayacak şekilde çevre düzenlemelerinin gerçekleştirebilmesi
adına çocukların fikirlerini almak, ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapmak
yönetişimin önemli göstergesi olarak kabul edilmiştir(Çukurçayır, 2006: 188).
Çocuk meclisleri ile her kesimden ve her yaştan kişiye hitap ederek onların
istek ve taleplerini yönetim organlarına ulaştırmayı daha kolay hale getirmek
hedeflenmiştir. Toplumun en değerli yapı taşlarından olan çocukların pratik zekaları
ve daha cesur fikirleri ile kentleri için önemli fikirlerini sunma fırsatı buldukları
önemli bir platform özelliğindedir.
4.2. Kent Konseylerinin Özellikleri ve Yapısı
4.2.1. Kent konseylerine katılımın 5393 sayılı belediye kanunu ile tanımlanması
Yerel Gündem 21 Programı kapsamında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan
kent konseylerinin hukuki ve yasal sınırları 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76.
Maddesi ile belirlenmiştir. Kent konseylerinin uygulama ve yürütme faaliyetlerine
ilişkin 8 Ekim 2006 tarihinde Kent Konseyleri Yönetmeliği düzenlenmiştir.
Kent Konseylerinin faaliyetlerine ilişkin çıkarılan 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 76. Maddesi gereğince ‘‘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” şeklinde ifade edilmiştir.
Kent konseyleri; genel kurul, yürütme kurulu, meclisler ve çalışma
gruplarından oluşmaktadır. Her konseyin kurmakla yükümlü olduğu 3 meclis
bulunmaktadır. Bu meclisler, kadın meclisi, gençlik meclisi ve çocuk meclisleridir.
Ayrıca ilgililer tarafından farkı kollar ile ilgili olarak meclislerin kurulması
mümkündür. Çalışma kolları (komisyonları) ise, engelli, doğal afetler, çevre, trafik,
turizm, tarım, hayvancılık, şehir planlama, imar, eğitim, kültür, sanat, sağlık, tüketici
hakları, madde bağımlılığı ile mücadele, spor, güvenlik, yoksulluk ile mücadele gibi
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faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgililer tarafından komisyonlar kurulabilmektedir.
Ayrıyeten konseyin kurulduğu şehrin genel yapısı ve çevre olanaklarına göre de
çalışma grupları kurmak mümkündür(Işıldak, 2007: 62-64).
Yerel Gündem 21 Programının yerel düzeydeki temsil merkezi konumunda
bulunan kent konseyleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesince sınırları ve
çalışma alanları belirlenerek mahalli idareler olan belediyelerin yönetişim
yaklaşımıyla yönetilmesi amaçlanmıştır. Kentte her kesimden kişinin rahatlıkla
katılabildiği ve yönetim organları ile birlikte çalışabildiği bu yapının içerisine
mahalleler ve mahalle muhtarları da dâhil edilerek konunun kent ölçeğinden mahalle
ölçeğine taşınması istenmiştir. Muhtarlar ile birlikte toplumun faydasına yarar
sağlayacak olan her gruptan sivil toplum kuruluşlarının da kent konseylerine
katılmasının önü açılmış ve çalışmalara katılmaları hedeflenmiştir(Ergin, 2008: 77).
Kent konseylerinin genel usul ve esas yapıları ile ilgili olarak kapsayıcı
açıklama 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde belirtilmiştir. Belirtilen
açıklamalarda konseyin genel yapısı, çalışma organlarına ilişkin bazı tıkanıklıklar
mevcuttur. Konseyin gerçekleştirdiği mevcut çalışmalar, kentte bulunan seçme ve
seçilme haklarına sahip olan herkes tarafından gönüllü bir şekilde katılıma açıktır.
Faaliyetlerin ve çalışmaların devamlılığını sağlama hususuna ilişkin olarak, katılım
sağlayan vatandaşların ‘‘uzlaşma kültürünü benimsemiş olmaları’’, yaşadığı çevreye
karşı duyduğu sorumluluk ve yürütülen faaliyetler içerisinde görev alan kişilerin
birbirlerine olan inançları belirleyecektir. Kent konseyleri, kamu kuruluşları, özel
teşebbüslerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte faaliyetlerini
yürütmektedirler(Toprak, 1990’dan aktaran, Ergin, 2008: 77).
Yerel Gündem 21 Programını yerel düzeyde uygulamak maksadı ile kurulan
kent konseylerinin işleyişini belirlemek adına, 8 Ekim 2006’da 26313sayılı Resmi
gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile konseyin genel amaçları şu
şekilde belirtilmiştir(Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006: 26313 Sayılı Resmi Gazete)
 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
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hesap

verme,

katılım,

yönetişim

ve

yerinden

yönetim

ilkelerini

uygulamaktadır.
Gerçekleştirilen düzenleme ile belediyelerin, kurulma aşamasında olan kent
konseylerine destek ve yardım maksadıyla kamu kurumlarını, ilgili meslek
kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, noterleri, konseyin
kurulduğu kentte eğitim veren üniversitelerin, siyasi partilerin, sendikaların ve
mahalle muhtarlarının katılımını sağlama ve kent konseyinin yürütülmesi hususunda
destek vermesi belirtilmiştir. Kent konseyinin ortaya koyduğu fikirler ve görüşler
belediye meclisinin ilk toplantısında görüşülerek değerlendirilir(Çukurçayır, 2007:
383).
4.2.2. Hukuki dayanağı
Mahalli idare ve yerel yönetim birimi olarak faaliyet gösteren en önemli ve
etkili kurum statüsünde belediyeler bulunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun
13. Maddesinin içeriğine, ‘‘Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu hizmet, faaliyet ve
karar alma süreçlerine hemşehrilerin katılması, belediyenin gerçekleştirmiş olduğu
faaliyetler hakkında bilgi sahibi olma ve belediyenin gerçekleştirmiş olduğu
yardımlardan faydalanma hakları bulunmaktadır.’’ İfadesi ve ‘‘Belediyenin, aynı
kentte bulunan vatandaşların ortak kültürünü geliştirme, sosyal projeler üretme ve
hemşehriler arasındaki diyalogun güçlendirilmesini sağlamak bakımından faaliyetler
gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve
uzman kişilerin katılımını sağlamak için hareket etmelidir.’’ Şeklinde ifade
edilmiştir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 115).
Türk Hukuk Mevzuatında hemşehricilik ve hemşehri bilincinin geliştirilmesi
ve bunun yasal temeller üzerine oturtulması maksadı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 13. ve 76. Maddelerinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. 13. Madde ile
ilgili, ‘‘herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye
idaresinden yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeden

102

sunulması zorunludur’’ şeklinde yer verilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.
Maddesi Kent Konseyleri ile ilgili açıklamalarda, ‘‘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’’ ifadelerine yer verilmiştir(Koçak ve Terzi, 2014:
141).
Sürdürülebilir kalkınmanın en iyi şekilde devam ettirilebilmesi açısından Yerel
Gündem 21 Programının yerel temsilcileri ve uygulama merkezleri konumunda
bulunan kent konseylerinin mevcut yerel yönetim mekanizmasını karar alma
sürecinde etkileme güdüsünü aktif bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Aynı
zamanda yönetişim anlayışı ile mevcut yerel yönetim mekanizmalarının, vatandaşın
görüşünü

ve

düşüncesini

dikkate

almadan

çalışmalarını

ve

faaliyetlerini

gerçekleştirmemeleri adına vatandaşın karar alma, alınan kararların düzenlenmesi ve
uygulanması aşamalarında mevcut yöneticiler ile koordineli bir şekilde hareket
etmelerini amaçlamıştır. Yani müşterek bir yönetim anlayışı ile belediye yöneticileri
ile

halkın

‘‘ortak

akıl’’

başlığı

altında

faaliyetlerini

yürütmeleri

olarak

düşünülmüştür.
Kent Konseylerinin, belediyeler tarafından kurulması 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 76. Maddesinde kesin bir şekilde belirtilerek, belediyeler kurmakla zorunlu
tutulmuştur. Bu kanunda kent konseylerinin çalışma ve faaliyet usulleri tanımlanmış
ve gerekli detaylar İç İşleri Bakanlığının 8 Ekim 2006 tarihinde çıkardığı
yönetmelikte belirtilmiştir.
4.2.3. Oluşumu
Kent konseylerinin oluşumu Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde
hangi kişilerin, kurumların ve kuruluşların bulunacağına ilişkin ifadeler şu şekilde
belirtilmiştir.
1. Mahalli en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

103

2. Belediyenin

içinde

bulunduğu

seçim

bölgesi

veya

bölgelerinin

milletvekilleri,
3. Belediye başkanı veya temsilcisi,
4. Sayısı onu geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
5. Meclis üye tam sayısının yüzde 30‟unu geçmemek üzere, belediye
meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,
6. Meclis üye tam sayısının yüzde 30‟unu geçmemek üzere, il genel
meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,
7. Belediye

başkanının

çağrısı

üzerine

toplanan

muhtarların,

kendi

aralarından seçecekleri en fazla 10 temsilci,
8. Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
9. Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine
temsilen bir üye,
10. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro,
kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,
11. Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi
katılır.
Büyükşehir Kent Konseyine (8.) bendinde belirtilen siyasi partilerden TBMM
de üyesi bulunanların ve (10.) bendinde belirtilenlerin varsa en üst kuruluşlarının
birer temsilcisi katılır.
4.2.4. Organları
Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre belirlenerek düzenlenmiştir.
Ve Kent Konseyleri aşağıdaki organlardan oluşmaktadır.
1. Genel Kurul
2. Başkan
3. Yürütme Kurulu
4. Genel Sekreter
5. Meclisler ve çalışma grupları
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1. Genel Kurul: Yönetmeliğin 10. maddesine göre; Kent konseyinin en yetkili
organı olup yılda iki kez toplanır. Genel kurul belediye meclisi birinci başkan
vekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin başkanlığında 8. maddede
belirtilen kent konseyi üyelerinin katılımı ile toplanır. Genel kurul; genel kurulun,
yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını,
bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
2. Yürütme Kurulu: Yönetmeliğin 11. maddesine göre; Yürütme kurulu,
genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen, en az beş kişiden oluşur. Yürütme
kuruluna belediye meclisi birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan
vekili başkanlık eder. Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel
kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
3. Meclisler ve Çalışma Grupları: genel kurulun kararı ile belirlenir. Kent
konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.
Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.
Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel
kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye
meclisine sunulur.
Genel sekreterlik işleri ve hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve
yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında yürütme kurulu
başkanına karşı sorumludur.
Kent konseyi yürütme kurulunda alınan kararlar, belediye meclisinin ilk
toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir
ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
Kent konseylerinin en temel ve asli yapısı, genel kuruldur. Konseyin genel
kurulunun dışında genel sekreterlik, özel kalem, meclis başkanları ve kent konseyi
belediye birimleri bir organ olarak kabul edilmemektedir. Bu yapılar ve oluşumlar,
genel kurul doğrultusunda genel kurul ve üyeleri tarafından tali bir yapı ile
oluşturulmaktadır. Kısacası ‘‘Kent Konseyi’’ denildiğinde akla ilk gelecek yapı
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‘‘Genel Kurul’’ olmalıdır. Başkan, Yürütme Kurulu ve meclisler tali olarak kabul
edilmektedir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 132).
Tablo 1: Konseyin Organları
Genel Kurul

Başkan

Genel Sekreter

Meclisler

Yürütme Kurulu

Çalışma Grupları

4.2.5. Çalışma usullü
Kent konseylerinin çalışma ve faaliyetlerinin ana temeli, Kent Konseyleri
Yönetmeliğinin 7. Maddesinde aşağıda belirtildiği üzeredir.
1. Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve
çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe
taşınmasına katkıda bulunmak,
2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş
Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik
temel ilkeleri hayata geçirmek,
3. 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 ön planda tutmak,
4. Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız
bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
6. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü
benimsemektir.
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Mahalli idare ve yerel seçimlerin ardından gelen ilk üç ay içerisinde
belediyenin bulunduğu yerlerde daha önce bahsi geçen 8. Maddede ifade edilen
üyeler tarafından kent konseyi oluşturulur. Genel kurulun gerçekleştirilmesini
sağlamak amacı ile belediye başkanı bir toplantı tertip edilmesini sağlamaktadır.
Genel kurulun gerçekleştirilmesi için belediye başkanlığında bir araya gele üyeler
kendi aralarından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçerler. Bununla birlikte
seçilen divan kurulu üyeleri aday varsa oylama yoluyla, yok ise öneriler üzerine bir
başkan ve yürütme kurulu seçimi gerçekleştirirler(Karasu, Çelik ve Altıparmak,
2018: 131).
4.2.6. Çalışma prensipleri
Sürdürülebilir kalkınmanın en iyi şekilde hedeflerine ulaşabilmesi kapsamında
yerel düzeyde faaliyet gösteren kent konseylerinin çalışma prensiplerine ilişkin
ilkeler Kent Konseyi Yönetmeliğinin 7. Maddesinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
a) Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve
çözümde

ortaklık

ilkelerinin

bütünlüğünde,

kentlerin

yaşanabilir

geleceğe

taşınmasında katkıda bulunmak.
b) Uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri
hayata geçirmek.
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilk bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve
hukukunun korunması ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak.
d) Tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerileri oluşturmak.
e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşıyı esas kılmak.
f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü
benimsemek.
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4.2.7. Faaliyet alanları
Kent konseylerinin faaliyet alanlarına ilişkin detaylı açıklama ve yol haritaları
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda yeteri derecede net bir biçimde izah edilerek
açıklanmıştır. Ve açıklamalara göre kent konseyinin gerçekleştirebileceği faaliyetler
şu şekildedir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 130).
 Kentin korunabilmesi için; kentin yaşanabilir ve yaşam kalitesini arttırıcı bir
niteliğe kavuşturulması ve kentte yaşayanların kentin tarihi ve kültürel
mirasını ve doğal çevresini koruması gerekir. Kentte yaşayanların ‘‘kentlilik
bilinci’’ ne sahip olması bu amaca ulaşmak için oldukça önemlidir ve kent
konseylerinin bu olguya da katkıda bulunması beklenmektedir. Kent
konseylerinin, kent meclisleri aracılığı ile aynı kentsel mekanda
yaşayanların birbirine sahip çıkarak, maruz kalınan ortak sorunlara karşı
dayanışma duygularını güçlendirerek bu amaca hizmet eden faaliyetlerin
çoğaltılması beklenmektedir.
 Sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve buna yönelik bilincin
geliştirilmesi için kent konseylerinin katkıda bulunması beklenmektedir.
 Kent konseylerinin başta belediye olmak üzere kente dair ve kentlilere
yönelik hizmet üreten kamu otoritelerinin yönetimine etkide bulunma ve
karar alma sürecine katılımı bir gerekliliktir.
4.2.8. Bütçe ve finansal yapıları
4.2.8.1. Belediyeden finansal kaynak tahsis etmek mümkün müdür?
Yerel Gündem 21 uygulaması ile sürdürülebilir kalkınma misyonunun
temsilcileri durumunda bulunan kent konseylerinin kendilerine ait bir bütçeleri
bulunmamaktadır. Bu sebeple kanunen belediyelere bağlı bulunan kent konseyleri
için belediyenin tahsis edeceği maddi kaynaklar oldukça önemlidir. Yerel
demokrasinin gelişimine katkıda bulunan ve yönetişim modeli ile faaliyetlerini
gerçekleştirmeye çalışan bu kurumun özerkliği ve bağımsızlığı açısından bu durum
oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Kendi bütçesine sahip olmayan kurumun bağımsız bir
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şekilde karar alması ve uygulaması kurum açısından olumsuz bir tablo ortaya
koymaktadır. Kanunen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile
belediyelere bağlı bulunan kent konseylerine yapılacak maddi ve finansal destekler,
sürdürülebilir kalkınmanın ve yerel demokrasinin geliştirilmesi açısından oldukça
gereklidir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 169).
Belediyelerin kent konseylerine yapacakları maddi ve ayni yardımlar ile ilgili
olarak 8 Ekim 2006 tarihli çıkarılan Kent Konseyleri Yönetmeliği kanununda kesin
ve net bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bununla birlikte konseylerin mali yapıları ve
bütçelerine ilişkin konunun aydınlanması adına 6 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen
Kent Konseyleri Yönetmeliği’nde, ‘‘Kent Konseylerinin Mali Yapısı’’ ismi ile bir
madde eklenmiş ve bu maddeye göre kent konseylerine belediyelerin bütçe ve
kaynak tahsis etmesi gerektiği açıklanmıştır(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018:
169).
2009 tarihli Kent Konseyleri Yönetmeliğine eklenen yeni maddede her hangi
bir net açıklamanın yapılmaması, konseylere belediyeler tarafından yıllık ne kadar
bütçenin ayrılacağının ifade edilmemesi konseyler açısından olumsuz etkilere sebep
olmaktadır. Kent konseylerinin uygulamaya koyacağı faaliyetler ve gerçekleştireceği
çalışmalar için önceden belirlenmiş bir bütçelerinin olmaması sıkıntı yaratmaktadır.
4.2.8.2. Mali yapıları
5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi ile belediyelere bağlı bulunan kent
konseylerinin proje geliştirip faaliyetlerini yürütebilmesi için mali ve bütçe açısından
bağımsız olması gerekmektedir. 6 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren Kent
Konseyleri Yönetmeliğine göre; ‘‘Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinden
ödenek ayırmak sureti ile nakdi ve ayni yapar ve destek sağlar.’’ ifadeleri
kullanılmıştır. Fakat bu açıklama ile gerçekleştirilecek olan yardımların ve
sağlanacak olan bütçenin içeriğine ve kapsamına dair bir detay verilmemiştir. Burada
en önemli hususlardan biri ise, konseyin mevcut yönetim yapısı ile belediye
başkanlığı arasında gerçekleşebilecek bir fikir ayrılığı ve sürtüşme ile belediyeye
bağımlı durumda bulunan kent konseyinin çalışmaları sıkıntıya uğrayarak zarar
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görebilme ihtimali ile karşı karşıya kalmaktadır. Belediye başkanı ile aynı düşünce
yapısına sahip olmayan bir kent konseyi başkanı ile yaşanacak sıkıntılardan doğacak
sorunlarla konseyin mevcut faaliyetleri sekteye uğrayarak sürdürülebilir kalkınmanın
ilerleme süreci ve konseye katılım sağlayan kentliler zarar göreceklerdir. Yine
önemli olan hususlardan bir diğeri ise, belediyenin kent konseyine aktarmış olduğu
bütçe Sayıştay tarafından denetlenmektedir(Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2018: 170).
Belediye başkanı ile kent konseyi başkanının farklı politika izlemeleri,
uzlaşamamaları, aynı düşünce ve fikir yapılarına sahip olmamaları ve farklı siyasi
yapılardan

ve

çıkabilmektedir.

partilerden
Belediyenin

olmaları

durumunda

aktarması

gereken

farklı
bütçeyi

senaryolar
Kent

ortaya
Konseyi

Yönetmeliği’nde net bir biçimde belirtilmemesinden kaynaklı olarak aktarmayabilir.
Ya da yaşanan sürtüşmeler sonucunda konsey başkanı, belediye başkanından
gerçekleştirilecek olan proje için kaynak tahsis edilmesini istemeyebilir ve bunun
sonucunda kent ve kentliler sıkıntıya uğrayarak zarar görebilirler. Bu tarz sorunların
yaşandığı bilinmektedir. Kent Konseylerinin net bir mali yapısının olmaması ve
belediye bütçelerine bağımlı bulunmalarından kaynaklanan sorunlardan dolayı
yaşanan krizler yerel demokrasiye bir baltanın vurulduğu anlamına gelmektedir.
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi hedeflenerek kurulan bu yapıların
yönetişim ilkeleri ile yönetilmesi ve katılımın öncelikli olarak tutulması açısından
özerk bütçelere sahip olmaları kesinlikle büyük önem arz etmektedir. Uyuşmazlıklar
sonucu ortaya çıkan tablo ile bir ilerleme kaydetme mümkün gibi gözükmemektedir.
Ve bu şekilde projelerin gerçekleştirilmemesi ile yerel demokrasi ve katılım süreci
sekteye uğrayabileceği düşünülmektedir.
4.2.9. Kurumun görevleri nelerdir
Kent konseylerinin görev ve faaliyetleri Kent Konseyi Yönetmeliğinin 6.
Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir.
1) Hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini sağlamak.
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2) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik planı hazırlanması ve
uygulanmasını sağlamak.
3) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde,
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına
katkıda bulunmak. Bu görev kent konseyinin özellikle kent yönetiminde ortak bir
akıl ile tüm paydaşların bir araya getirilmesi açısından oldukça önemlidir.
4) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü
geliştirmek. Kent konseylerine demokrasiyi geliştirme işlevi de yüklenmiştir.
Özellikle katılımcı bir perspektiften kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek kent
konseylerinin kent sorunlarını tespit etmesi, kararlar alması demokrasi ve uzlaşma
kültürünün oluşturulması açısından oldukça önemlidir.
5) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğa ve benzeri değerlere sahip
çıkmak ve geliştirmek. Kent konseylerinin en öneli görevlerinden biri olarak
değerlendirilebilecek bu görev ile özellikle kent kimliğinin korunması, gelecek
nesillere kültür mirasının aktarılması, kent değerlerine sahip çıkarak doğal ve
kültürün korunması kültürel hayatın devamlılığı ve dolayısıyla toplumsal yapının
korunması açısından önemlidir.
6) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunulmak.
Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanılması, artan nüfus karşısında azalan
kaynakların korunması ve sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir.
7) Kent konseyleri özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak akıl ve
uzlaşmacı kültürün oluşması suretiyle kentte sivil toplumun gelişmesine ve
kurumsallaşmasına katkıda bulunması görevini yerine getirmektedir.
8) Kent konseyleri kentteki çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler gibi farklı
toplumsal grupların toplumsal grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak
ve yerel karar alma mekanizmalarındaki aktif rol almalarını sağlama amacını
taşımaktadır.
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9) Kent konseyleri özellikle yeni yönetim anlayışına uygun bir şekilde kent
yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin
uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
10) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili
belediyelere gönderilmesini sağlamaktır. Kent konseyi, belediyenin istişare organı
olarak da nitelendirilebilir.
11) Kent konseyleri yasa gereği belediyelerin öncülüğünde etkinleştirilmesi
gereken katılım mekanizmalarıdır. Ancak, burada ‘‘inisiyatif’’ belediyelerde olunca,
bazı belediyelerin bu konuda oldukça istekli olduğu fakat çoğunun da bu yöntemi
pek benimsemediği araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Kent konseyleri çalışma ve faaliyet anlamında Yerel Gündem 21 sürecinin en
aktif olarak sürdürüldüğü ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi manasında
ortaya konulan en önemli yapıdır. Yerel demokrasinin güçlenmesi ve bunun hayata
geçirilmesinin merkezi durumunda olan konseyler ile katılım kültürünün arttırılması,
uzlaşmacı politikaların benimsenmesi ve toplum için en iyiyi arama noktası olarak
ortak akılın ortak faydaya sunulduğu merkez olarak kabul edilmiştir.
Belediyelerin istişare mekanizması görevinde bulunan bu yapılar ile aynı
zamanda belediyenin yürütmüş olduğu faaliyetleri ve çalışmaları da denetleye bilme
ve soruştura bilme açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetişimin ilkeleri arasında
bulunan hesap verilebilirlik ve hesap sorulabilirlik fonksiyonlarının mevcut idare
mekanizmalarına karşı çalışması ve bunun sonucunda topluma karşı sorumlu olan
belediyelerin

hesap

vermesi

de

konseylerin

önemli

çalışma

alanlarından

sayılabilmektedir.
Kent konseylerinin kent yaşamındaki ortak kültürü oluşturması ve toplumda
ortak değerleri harekete geçirmesiyle hemşehrilik ruhunun ön planda tutulması
insanların yaşadığı çevreye karşı kendini sorumlu hissetmesi ve birbirleriyle olan
diyaloglarını arttırması açısından da oldukça önemli sayılmaktadır.
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4.2.10. Kent konseylerinin sorunları
Kent konseylerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin ve temsilcilerinin ortak
kaygısı ve endişesinin, konsey yöneticilerinin görüş, öneri, istek ve şikâyetlerin
mevcut yerel karar alma mekanizması konumunda bulunan belediyeler tarafından
dikkate alınıp alınmaması durumu olarak gözlemlenmektedir. Bununla birlikte
katılımcılık hususunda negatif yönlü bir tutum ve tavır sergilenmektedir. Sebebi ise
karar alma ve uygulama mekanizması olan belediyelerin, kent konseyleri tarafından
getirilen öneri ve taleplerini dikkate almadan hareket etmesi ile ilk etapta kuruma
güvenen ve inanan kişilerin daha sonrasında kuruma olan inançlarının ve
güvenlerinin kırılmasına yol açmaktadır(Ergin, 2008: 84).
Yerel Gündem 21 Programının yerel düzeyde temsil edilmesi maksadı ile
faaliyet gösteren kent konseylerinin genel yapısını ve oluşum sürecini ‘‘katılımcılık’’
oluşturmaktadır. Yerel yönetim organı olarak bulunan belediyeler, karar alma ve
uygulama mekanizması olarak görev alan ‘‘seçilmiş temsilciler’’ ile katılımcıların
birbirleri ile bir bütün halinde uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirmeleri
hedeflenmiştir. Katılımcı mekanizmanın, seçilmiş temsilcilerin yerini doldurulması
amaçlanmamıştır. Bir başka ifade ile açıklamak gerekirse Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şart’ında’ da, seçimler sonucunda yerel yönetimleri yönetme hakkını
kazanan seçilmişler ile halkın kendi istek ve arzusu doğrultusunda yönetim
aşamalarına doğrudan katılım sağlayabildiği yöntemler ile aralarında güçlü diyalog
ve bağların olması gerekmektedir. Katılımcı mekanizmanın almış olduğu kararlar
belediyeler ve diğer müşterekler için ‘‘bağlayıcı’’ nitelikten ziyade ‘‘tavsiye’’ olarak
değerlendirilmelidir. Kent konseylerinin yönetim mekanizması içerisinde belediye ve
ilgili

kurumların

yöneticilerinin

bulunması,

konseyin

tavsiye

niteliğindeki

kararlarının ve görüşlerinin ilgili makamlara ulaşmada ve belediye meclisinde
tartışılmasında büyük ölçüde önem teşkil ederek işleri daha da kolaylaştırmaktadır.
Kent konseylerinin şehrin önde gelen kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile
birlikte ortak akıl ve uzlaşma sonucunda bir ‘‘sinerji’’ yaratarak ‘‘kent aklı’’ gibi bir
ifade ile yerel karar alma mekanizmaları tarafından dikkate alınacağı düşüncesi
konseyin

belediyeler

karşısında

görülmektedir(Emrealp, 2005: 68).

‘‘yaptırım’’

arayışının

önüne

geçtiği
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Katılımcılık hususunun olumlu yanlarının yanı sıra durumu daha da karışık bir
hale getiren noktaları görülmektedir. Bugün gelinen noktada temsili demokrasinin
yanında halkı yönetim mekanizmalarının içerisine dâhil ederek birer politika
belirleyicisi durumuna getiren katılımcı mekanizmanın giderilmesi gereken birçok
eksiklikleri ve sorunlara yol açtığı durumlar bulunmaktadır. Bu tablonun
gerçekleşmesine neden olan düşüncelerin en başında katılımcı mekanizmanın yanlış
düşünceleri, ilgilileri bu nokta üzerinde bir araya getirmektedir(Demir ve Yavaş,
2015: 58).
Katılımcılık konusunun yerel mekanizmalara karar alma sürecindeki
katkılarının yanında kargaşa ve kaosun yaşandığı durumlarda söz konusudur. Yerel
yönetimlerde mevcut siyasi seçilmişler ile birlikte hareket etmeyi amaçlayan
katılımcı yapılar arasında anlaşmazlık, uyuşmazlık ve farklı algılama süreçleri
yaşanabilmektedir. Bu anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkan siyasi ve idari kargaşa
ortamında toplumun ayrışması ve huzursuz olma durumu söz konusudur. Seçilmiş
temsilciler ile yerel yönetim mekanizmalarına doğrudan katılım sağlayanlar arasında
ideolojik, kültürel ve farklı düşüncelere sahip farklı eğitim seviyesinde bulunan
birçok bireyin bulunması bir konu üzerinde anlaşmaya varmalarını oldukça
güçleştirmektedir. Ve bu şekilde karar alma ve uygulama safhasında sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca yönetime katılan ve karar alma süreçlerinde bulunan
vatandaşların sorgulanma ve sorumluluk üstlenmek gibi vasıfları bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, alınan kararlardan doğabilecek olumsuz sonuçlar ile doğrudan
kararı uygulayan resmi makamlar sorumlu tutulacaktır. Katılımcılık ve katılım
konusu iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve bu yapının gerekliliği ve çalışma
prensipleri ile ilgili olarak net bir çerçeve ortaya koyulmalıdır(Demirci, 2010: 2829).
Kent konseyleri içerisinde çalışabilen, faaliyet ve temsilci pozisyonunda
bulunan sivil toplum kuruluşlarının hangi amaçlarla ve hangi kıstaslarla konsey
bünyesinde bulunması da farklı konuları tartışmaya açmaktadır. Sadece sivil toplum
kuruluşları da olmamakla birlikte diğer tüm katılımcıların hangi amaç doğrultusunda
bu yapının içerisinde yer aldığı net bir şekilde tanımlanarak katılımcı kimliğinin net
bir biçimde ifade edilmesi gerekmektedir. Daha geniş bir ifade ile kent konseylerinin
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bir kentte yaşayan tüm halkı ve kesimleri bir bütün olarak homojen şekilde ele alması
ve temsil ettiği görüşü büyük bir kargaşaya yol açmaktadır(Akdoğan, 2008: 9).
Kent konseylerinin genel sorunları arasında yer alan katılımcılık olgusu birçok
açıdan değerlendirilmelidir. Katılımın önemi ve olumlu yönleri birçok araştırmacı,
akademisyen ve ilgili tarafından bilinmektedir. Kent konseylerinin temelini oluşturan
katılımcılık anlayışı yerel demokrasinin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir.
Ancak katılımcıların ortak bir paydada buluşup aldıkları kararların yerel yönetim
mekanizmaları

tarafından

dikkate

alınmaması

veya

dikkate

alınsa

dahi

uygulanamaması yerel yönetişim görevini üstlenen kent konseylerine olan bağlılığı
ve inancı azaltmaktadır. Bir diğer önemli nokta ise yerel yönetim mekanizması
konumunda bulunan ve karar alıp uygulama makamı olan belediyelerin yönetim
yapıları ile katılımcılar arasında oluşan kopukluk konunun çok daha farklı bir şekilde
algılanmasına neden olmaktadır.
Yine konseyin kendi mevcut yapısı içerisinde bulunan sivil toplum kuruluşları,
özel sektör temsilcileri ve bireysel katılımcıların beyan ettikleri fikirler ve
savundukları görüşler üzerinde ne kadar hakim oldukları ve bu konularda ne
derecede yeterli bilgi sahibi oldukları da konunun daha karmaşık bir hal almasına
neden olmaktadır. Katılımcıların ortak paydada birleşerek karar mekanizmalarına
sunulan fikirlerin sorumluluğunun tamamen yerel yönetim organı olan belediye ve
yöneticilerine ait olması da bu tablodan doğacak olumsuz sonuçların üstlenileceği
anlamını taşımaktadır. Kent konseylerinin almış olduğu kararlar, belediye meclisi
için yaptırım değil tavsiye niteliğindedir. Bu sebeple her iki taraf arasında bir
kopukluk ve uyuşmazlık gözlemlenebilmektedir.
Kent

konseylerinin

karşılaştığı

sorunların

başında

Kent

Konseyleri

Yönetmeliğinin de büyük etkisinin olduğu ve Yönetmeliğin işleyiş ve çalışmalara
ilişkin detaylı bilgileri barındırmaması durumu konseyleri daha da zor bir noktaya
getirmektedir. Yönetmelik sorununa ilaveten konseylerin kendi bütçelerinin
bulunmaması ve mali olarak tamamen belediyelere bağımlı kalarak belediyenin
maddi desteğini sağlayamadığı noktada konseye olan inanç azalmaktadır. Konseylere
yerel düzeyde katılımın yeterli derecede sağlanamaması ve katılım sağlayan
bireylerin gerçekleştirmek istedikleri faaliyetleri ve çalışmaları gerçekleştirememesi

115

sonucunda heveslerinin kırılması yine kuruma olan güveni en aza indirmektedir.
Belediyenin birer birimi olarak algılanması ve bağımsızca hareket edememesi,
belediye yönetimi ile kent konseyi yönetimi arasındaki iletişimin yeteri kadar iyi
olmaması ve kopuklukların oluşması konseylerin sıklıkla karşılaştığı sorunların
başında yer almaktadır. Bazı belediyelerde ise konsey yapısının ve yönetiminin
tamamen belediye başkanının elinde bulunması konseylerin karşılaştığı sorunların
başında yer almaktadır(Kestellioğlu, 2011: 51).
Sürdürülebilir kalkınmanın yerel temsilcisi durumunda bulunan ve yerel
yönetişim mekanizması misyonunu üstlenen kent konseylerinin yürütülmesi ve
faaliyetlerini gerçekleştirme inisiyatifinin belediye başkanında bulunması yerel
demokrasi açısından oldukça önemli bir sorun teşkil etmektedir. Yerel demokrasinin
en iyi şekilde icra edilmesi için, yerel halkın yönetim kurulu ile birlikte ortak akıl ile
ortak paydada buluşarak hem karar alma hem de alınan kararı uygulayabilme
safhasında bulunması gerekmektedir(Öner, 2005: 54).
Kent konseylerinin genellikle karşı karşıya yaşadığı sorunları (Erkul, Baykal ve
Kaya, 2013: 101- 102) şu şekilde ifade etmişlerdir:
 Kent Konseyleri Yönetmeliği gereğince konseylerin mevcut bütçelerinin
bulunmaması ve kaynak tahsisinin belediyeler tarafından sağlanması,
 Katılım ve katılımcılık problemleri ile karşı karşıya kalmaları,
 Belediyelerin birer alt birimi olarak düşünülmeleri,
 Kent konseyi yürütme kurulu ve meclislerinde alınan ortak kararların
belediye meclisleri ve üyeleri tarafından tavsiye mahiyetinde bulunması,
 Belediyelerin, kent konseyinin imkanları ve olanaklarından yeteri derecede
istifade edememeleri,
 Yönetişim anlayışının ve çok aktörlü yönetim olgusunun yeteri kadar iyi
algılanamaması,
 Kentte bir arada yaşayan bireyler arasında hemşehrilik duygusunun
yaşanmaması ve bu kültürün gelişmemesi,
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Tablo 2: Kent Konseylerinin Sorunları

Mevzuat Yetersizliği
Toplumun Demokrasi Anlayışı

Kent
Konseylerinin
Karşılaştığı
Sorunlar

Bütçenin Bağımsız Olmayışı

Yerel Yöneticilerin Bakışı
Toplumun Eğitim Seviyesi
STK’ların Aktif Bir Şekilde Rol Almamaları

Kent konseylerinin mevzuatlarla ve belediyelerle karşılaştıkları sorunlarının
yanı sıra konseyin dışsal sorunları da bulunmaktadır. Konseyin dışsal sorunları,
hemşehri hukuku ve kültürünün oluşmaması, sürdürülebilir kalkınmanın bilincine
varılmaması ve yerel demokrasi ve yönetişim unsurlarının bilinmemesi gibi
nedenlerde kurumun sağlam bir şekilde ilerleyememesine neden olmaktadır. Yine
aynı şekilde halen Türkiye’de kent konseyleri gibi mahalle meclisleri de tam manası
ile net bir şekilde tanımlanamaması durumu zorlaştırmaktadır.
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5. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI, YÖNTEMİ VE BULGULAR
5.1. Varsayımlar
Çalışma ile ilgili olarak öncelikle şu genel varsayım öne sürülebilir; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bulunan Kent
Konseylerinin Kurulmama sebepleri olarak, mevcut yerel yönetim birimleri olan
belediye yöneticileri tarafından bir tehdit olarak algılanması ve bu kurumun yerel
siyasi iktidar tarafından mevcut yasalar gereğince pasif bırakılarak tavsiye sürecine
gidilmesi ve işlevsizleştirilmesi düşünülmüştür. Bu genel varsayım etrafında
çalışmanın diğer varsayımlarını şöyle sıralayabiliriz;
 Sürdürülebilir kalkınmanın ve yönetişimin en önemli merkezi olarak
faaliyet gösteren kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ile
ilgili olarak sosyal medya platformlarının yaygın bir şekilde kullanılması ile
sosyal medya platformlarının konseylerin yerini alarak konseylerin
kurulmama sebepleri arasında değerlendirilmektedir.
 Kent konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller arasında, yerel
yönetim birimi olan belediyelerin ve yöneticilerinin, kent konseylerini
toplumsal uzlaşı ve karar alma mekanizmaları olarak değerlendirmediği,
kendilerine rakip görmeleri şeklinde değerlendirilmektedir.
 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile sınırları belirlenen kent
konseylerinin,

yerel

yönetim

organı

olan

belediyeler

tarafından

kurulmamasının sebebi olarak ilgili üst kurum ve kuruluşların denetim ve
yaptırım gücünü kullanmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
5.2. Yöntem ve Verilerin Değerlendirilmesi
Bir araştırmada yöntem, araştırmanın konusunu tespit edip sonuçlarının
sunulmasına kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününe denir(Arslantürk, 1999:39).
Başka bir deyişle araştırmada yöntem, araştırmanın amacına uygun verilerin
toplanması ve çözümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Bu koşulların
düzenlenmesinde iki temel yaklaşımdan söz edilir. Bunlardan birincisi ‘tarama’,
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ikincisi ‘deneme’ dir. Araştırmayı yapan kişi, amacına ve kendi içinde bulduğu
duruma göre bu iki temel yaklaşımlardan faydalanmak zorundadır(Karasar,
1994:76).
Araştırmamda

nitel

tasarımlardan

nitel

araştırma

ve

yaklaşımlardan

fenomonolojik araştırma yöntemini kullanacağım. Araştırmanın süresince, belediye
ve kent konseyi yetkililerinin görüşlerini alarak onların bireysel deneyimlerinden
yararlanarak yarı yapılandırılmış sözlü görüşmeler ile kent konseyinin tanımındaki
temaların neler olduğunu bu tanımlamalar ile ilgili subjektif söylemlerin neler
olduğunu ve temalar ile subjektif tanımlamalar arasındaki doğruluğun veya olması
gereken teamüllerin bireysel olarak ne şekilde uygulandığı belirlenecektir.
5.2.1. Evren ve örneklemi
Araştırmamızda kullanacağımız evren, Ankara, Ayfyonkarahisar, Konya ve
Eskişehir illerine bağlı bulunan Altındağ, Ayaş, Mamak, Polatlı, Emirdağ, Çeltik ve
Sivrihisar ilçelerinde bulunan Belediye ve Kent Konseyi ve yöneticileri olacaktır.
Evrenin ve örneklemlerin belirlenmesinde ekonomik gelir kaynakları, nüfus
yapıları, sosyal ve kültürel özelliklerin farklılık göstermesine dikkat edilmiştir.
Bununla birlikte aynı il içerisinde merkez ve çevre ilçelerin görüşleri araştırma
açısından büyük önem kazanmaktadır. Bu çerçevede araştırmamızın evreni ve
örneklemi belirlenmiştir.
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Tablo 3: Mülakatların Evreni ve Gerekçesi
Randevu Talep Edilen
Kurum

Görüşülen Makam

T.C. Sivrihisar
Belediye Başkanlığı

Belediye Başkan
Yardımcısı

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Çeltik Belediye
Başkanlığı

Belediye Başkan
Yardımcısı

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Altındağ Belediye
Başkanlığı

Sosyal İşler ve
Muhtarlıklar
Müdürlüğü

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Ayaş Belediye
Başkanlığı

Belediye Başkan
Yardımcısı

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Emirdağ Belediye
Başkanlığı

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Mamak Belediye
Başkanlığı

Belediye Başkan

Kent konseylerinin kurulmama
sebeplerinin araştırılması ve
yöneticilerin bu yapı hakkındaki
düşünceleri

T.C. Günyüzü Belediye
Başkanlığı

Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Randevu kabul edilmemiştir

T.C. Sincan Belediye
Başkanlığı

Özel Kalem
Müdürlüğü

Randevu Kabul Edilmemiştir

Polatlı Kent Konseyi

Yardımcısı

Görüşme Gerekçesi

Kent Konseyi
Kent Konseyinin Faaliyetleri ve
Başkanı ve Yürütme Belediye ile olan İlişkileri
Kurulu
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5.2.2. Veri toplama yöntemi
Araştırmamda kullanacağım veri toplama tekniği, biçimselleştirilmiş mülakat
tekniği ile gerçekleştirilecektir. Mülakatı gerçekleştireceğim kişiler, Belediye
Başkanı ve Yardımcısı, Belediyenin ilgili müdürlükleri, Kent Konsey Başkanı,
Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleridir. Mülakatın içeriği, yerel yönetişim
konusunda sürdürülebilir kalkınmanın yerel temsilcileri konumunda bulunan kent
konseylerinin hangi sebeplerden dolayı belediyeler tarafından kurulmadığı ve
konseylere belediyelerin yaklaşımları gözlemlenmeye çalışılacaktır.
5.2.3. Verilerin analizi
Araştırmanın veri analizinde izlemem gereken aşamaları dörde ayırarak
çalışmayı hedefliyorum. İlk aşama, gerçekleştirilen mülakatların ve daha önce
yapılmış

olan

faaliyet

raporlarını

inceleyerek

elde

edilen

bilgilerin

değerlendirilmesidir. İkinci aşama olan tanımlama aşamasıyla yaptığımız görüşmeler
ve onlardan elde edilen ses kayıt verilerinin yazılı ortama dönüştürülmesidir.
Tanımlama aşamasından sonra belirleme aşaması ile değişmeyen sabitlerin ya da
temaların belirlenmesi gelmektedir. Fenomenolojik veri toplama yöntemine göre
üçüncü aşamam neoma ve neosis ilişkilerin tanımlanması ve son aşama esasların
kuramsallaştırılmasıdır.
Araştırmanın kapsamında gerçekleştirilen mülakat verileri, içerik ve betimsel
analiz ile değerlendirilmiştir. Mülakat sonucunda elde edilen veriler, daha önce
belirlenen temalar ve kodlara ayrılmıştır. Betimsel analiz tekniği uygulanarak
katılımcıların verdiği bilgilerin ses kayıtları yazılı ortama dökülerek incelenmiş,
araştırmanın dışında kalan kısımlar çıkartılmış ve elde edilen bilgiler yalın bir
biçimde aktarılmıştır. Mülakat sorularımız araştırmacı tarafından katılımcılar ile
değerlendirilmiştir.
Araştırma sürecinde gerçekleştirilen görüşmelerde mülakat

yaptığımız

katılımcıların görevleri ve hangi konuların görüşüldüğü detaylandırılmıştır.
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T.C. Sivrihisar Belediye Başkanlığı: Eskişehir’e bağlı bulunan Sivrihisar
ilçesinin nüfusu 2017 itibari ile 30.807 kişi olarak sayılmış ve belediye tarihçesi
1877’li yıllara dayanmaktadır. Geçmişte birçok medeniyet ve farklı kültürden
insanların bir arada yaşadığı coğrafya olan Sivrihisar gerek jeopolitik konumu
gerekse tarihi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Yunus Emre’nin,
Nasrettin Hoca’nın yaşadığı bu topraklarda günümüzün yönetişim organı olarak
kabul edilen kent konseylerinin Sivrihisar’da kurulmaması ve bu sebeple mevcut
belediyenin bu yöndeki görüşlerini almak maksadıyla araştırmanın katılımcısı olarak
belirlenmiştir. Ve bu noktada Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı ile mülakatımız
gerçekleştirilmiştir.
T.C. Çeltik Belediye Başkanlığı: Konya ilinin ilçesi olan Çeltik 1990 yılında
3664 Sayılı ‘‘130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun’’ ile ilçe statüsüne getirilmiştir.
Kökleri Karaman Beyliğine kadar uzanan bu eski yerleşim yerinin nüfusu 10.071 kişi
olarak belirlenmiştir. Çeltik Belediyesinin mevcut bünyesinde kent konseyi yapısının
bulunmamasından kaynaklı olarak araştırmamızın katılımcısı olarak belirlenmiştir.
Bu

konu

hakkında

Çeltik

Belediye

Başkan

Yardımcısı

ile

mülakat

gerçekleştirilmiştir.
T.C. Altındağ Belediye Başkanlığı: Milattan önceki dönemlere, Hitit, Pers,
Galat milattan sonra ise Roma ve Osmanlı İmparatorluğunun bünyesinde bulunan
Ankara’nın içerisinde yer alan Ankara’nın simgesi olan Ankara Kalesinin bağlı
bulunduğu belediyedir. Cumhuriyet döneminin en önemli ticaret, sanayi, kültür
merkezlerinden biri konumunda bulunan Altındağ’da Suluhan, Pirinçhan, Çengelhan
gibi önemli kültür sanat müzelerinin yanı sıra Roma Hamamı ve Agustus Tapınağı
gibi birçok turistik bölge bulunmaktadır. 2018 Sayımına göre Altındağ nüfusunun
resmi rakamı 370.024’tür. Bu derecede önemli geçmişe ve kültüre sahip olan ve
başkentin en önemli merkez ilçelerinden birisi durumunda olan Altındağ
Belediyesinin kent konseyi yapılanmasının bulunmaması bu hususta araştırmamıza
dâhil edilmiş ve önemli bir müşterek olarak kabul edilmiştir. Bu hususta Altındağ
Belediyesi Sosyal İşler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü ile görüşmemiz gerçekleşmiş ve
mülakat yapılmıştır.
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Polatlı Kent Konseyi: Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Kurtuluş Savaşının
en önemli mücadelesi olan ve 13 Eylül 1638 Viyana kuşatmasından başlayan geri
çekilmenin 238 sene sonra 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ile sona
ermiştir. Aynı zamanda M.Ö 3000’li yıllarda yaşayan Frigya medeniyetinin başkenti
olan Gordion ve Frig kralı Kral Midas’ın mezarlığına ev sahipliği yapmaktadır.
Türkiye’nin en büyük ikinci Ticaret Borsasının bulunduğu ve tarım konusunda
Konya ilini takip eden göstergelere sahip olması açısından oldukça önemlidir.
Bulunduğu jeopolitik konumu ile önem arz ederken nüfusu 122.287’dir. Polatlı
Belediyesine bağlı bulunan ve Ankara ilinin tek Türkiye Kent Konseyleri Birliği
üyesi durumunda bulunan Polatlı Kent Konseyi ile geçmiş deneyimleri ve kent
konseyinin kente katkısını incelemek maksadı ile araştırmaya dâhil edilmiş ve kent
konseyi başkanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
T.C. Sincan Belediye Başkanlığı: Sincan’ın kuruluş tarihi 17.yy kadar
uzanmaktadır. 2018 Sayımına göre 518.893 kişi olarak belirlenmiş ve bu rakamlarla
Ankara’nın en büyük merkez ilçelerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Ve 1926
yılında Polatlı’ya bağlanan Sincan Kasabası 1983 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.
Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası ile birlikte Ankara’nın en büyük
organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapmaktadır. Sincan Belediyesi’ne bağlı bir
kent konseyi bulunmamasından dolayı güçlü nüfus ve sanayiye sahip olan Sincan
Belediyesi ile araştırma kapsamında görüşme talep edilmiş, fakat taleplerimize ilgili
müdürlükler çekimser kalarak görüş alışverişinde bulunmaktan uzak durmuşlardır.
T.C. Emirdağ Belediye Başkanlığı: Afyon’a 73 km uzaklıkta bulunan ilçenin
tarihi Hitit, Lidya ve Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Eskişehir, Konya,
Ankara ve Afyon’un orta noktasında kalan ilçenin nüfusunun büyük bir kısmı yurt
dışına göç vermiştir. İlçe halkı geçimini tarım ve ticaret ile sağlamaktadır.
Emirdağ’ın toplam nüfusu 37.817 iken bu nüfus yaz aylarında 200.000’e kadar
çıkmaktadır. Emirdağ Belediyesi ile görüşülmesi,

yerel yönetişim organı ve

sürdürülebilir kalkınmanın yerel temsil merkezi olan kent konseyi yapılanmasını
kurmaması sebebiyeti ile gerçekleşmiştir. Bu konu hakkında Emirdağ Belediyesinin
Kültür

ve

Sosyal

gerçekleştirilmiştir.

İşler

Müdürlüğü

ile

görüşmelerimiz

kayıt

altında
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T.C. Günyüzü Belediye Başkanlığı: Eskişehir’e bağlı bulunan Günyüzü
ilçesinin genel ekonomik yapısı tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. İlçe
nüfusu 6.127 kişi olarak sayılmıştır. Eskişehir’e 134 km uzaklıkta bulunan
Günyüzü’nde kent konseyi yapılanması bulunmamaktadır. Bu konu kapsamında
araştırmamıza dâhil edilmek istenmiş, görüşme talep edilmiş fakat belediye
yetkilileri ve yöneticileri bu konuda çekimser davranmışlardır.
T.C. Ayaş Belediye Başkanlığı: Ankara’nın kuzeybatısında, 47 km uzaklıkta
yer alan ilçenin geçmişi çok uzun dönemlere dayanmaktadır. Birçok medeniyete
beşiklik yapmış olan Ayaş ilçesinin ismi Oğuz boyuna ait bir oymaktan gelmektedir.
Ayaş ile ilgili geçmiş dönemlere ait bilgileri Evliya Çelebi’nin ‘‘Seyahatname’’sinde
rastlanmaktadır. Ayaş’ın belediye tarihide cumhuriyet döneminden daha önceki
dönemlere, 1800’li yıllara dayanmaktadır. Ayaş ilçesinin genel geçim kaynağı tarım
ve hayvancılık üzerine kurulmuş ve bugün ilçenin batı bölgesinde termal kaynak
suyunun bulunmasından dolayı termal oteller bulunmaktadır. Ayaş merkez nüfusu
2018 resmi sayımına göre 15.540 olarak tespit edilmiştir. Genel yapısı itibari ile tipik
bir Anadolu kenti görüntüsünde olan Ayaş’ta belediye tarafından bir kent konseyi
faaliyeti icra edilmemiştir. Bu çerçevede, Ankara’ya 47 km uzaklıkta olan Ayaş’ın
yerel yönetişim birimi olan kent konseyini neden kurmadığını öğrenmek amacı ile
araştırmamıza dahil edilmiş ve Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
T.C. Mamak Belediye Başkanlığı: Ankara’nın merkezinde bulunan Mamak,
Ankara’nın nüfus açısından en büyük 4. ilçesi durumundadır. Cumhuriyet tarihinde
Ankara merkezinden 4 km kadar uzaklıkta bulunan bu kasaba ilerleyen zaman
içerisinde Çankaya’ya bağlı bir mahalle konumuna gelmiştir. Ve daha sonra 1983
yılında çıkartılan 2963 Sayılı Kanun ile Çankaya Belediyesi’nden ayrılarak ilçe
konumuna getirilmiştir. İlçenin turistik ve doğal mekanlarından olan Hüseyin Gazi
Türbesi, Kayaş Eski Camii, Mavi Göl, Elmadağ Kayak Merkezi gibi önemli noktalar
bulunmaktadır. 2018 resmi verilerine göre nüfusu 647.252 kişi olarak sayılmıştır.
İlçenin 70’li yıllarda ciddi oranda göç alarak gecekondu tarzı yapılanmaları
barındırması 90’lı yılların sonunda gündeme gelmiş ve bu durumun düzeltilmesi
maksadı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen noktada gerçekleştirilen kentsel
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dönüşüm projeleri ile çevresi daha düzgün bir Mamak görülmektedir. Bu yoğunlukta
bir nüfusa sahip olan ve başkentin merkezinde bulunan Mamak Belediye’sine ait bir
kent konseyi yapılanmasının bulunmaması, yerel demokrasi ve uzlaşı kültürünün
hâkim

olduğu

kent

konseylerinin

neden

ilçede

kurulmadığını

öğrenmek

istememizden dolayı araştırmamız içerisine eklenmesi uygun görülmüştür. Bu
durumun sebeplerini öğrenmek için Mamak Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
5.2.3.1. Belediye yönetiminde, yönetime halkın katılımı için ne tür araçlar
ve yaklaşımlar kullanılmaktadır
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Belediye
yönetiminde, yönetime katılım için ne tür araçlar ve yaklaşımlar kullanmaktasınız?
Sorusu sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Şöyle ki, belediye başkanımız bizzat kendisi halkla görüşmek için sokağa
çıkıyor. Mahalleleri geziyor ve her hafta sonu farklı mahallelerde birebir
vatandaşlarla vakit geçirerek halkın sorunlarını dinlemeye çalışıyor. Her hafta
Perşembe günleri bir hafta belediyede diğer hafta mahallelerde olmak sureti ile
programlar gerçekleştirilmektedir. Belediye içerisinde yapılan programın adı ‘‘Halk
Günleri’’ diğer hafta mahallelerde gerçekleştirilen programımız ise ‘‘Mahalle
Buluşması’’

adı

altında

gerçekleştirilmektedir.

Belediyemize

gelemeyen

vatandaşlarımız için mahallelere kesinlikle gidiyoruz. Bu programlara yaklaşık 200
ila 500 kişi arasında bir katılım sağlamaktayız. Bizzat başkanımız ile görüşmek
isteyenleri biz davet ediyoruz halk günlerine.
Diğer taraftan şikayet yolları ve bilgi edinme yolları ile ilgili yirmiye yakın
araç ve yaklaşımımız bulunmaktadır. Bunlar, WhatsApp, Telefon İle Görüşme, Mail,
Bilgi Edinme Kanunu, CİMER, İç İşleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemi, Yüz Yüze
Görüşme ve direk belediyemize gelerek başvuru yaparak görüşme imkanları da
bulunmaktadır. Ayrıca iş başvuruları ve iş istekleri için İş-Kur noktamızda
bulunmaktadır. Yine sosyal medyanın tüm imkanlarını da kullanmaktayız. Facebook,
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Instagram ve Twitter üzerinden belediye başkanımız halkımızın tüm yorumlarını
okuyarak birebir iletişime geçmektedir ve bu yöntemi severek sıkça kullanmaktadır.
Biz elimizden geldiği kadar bütün kanalları kullanarak vatandaşlarımız ile iletişime
geçmeye çalışmaktayız.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Bu

araştırmalar

gerçekleştirilirken

nüfus

kriterinin

göz

önünde

bulundurulması gerekir. Benim bu zamana kadar yerel yönetimlerde edindiğim
tecrübelere göre nüfusu 40 ve 50 binin altında olan yerlerde halk direk belediye
başkanı ve belediye meclis üyeleri ile irtibata geçebiliyor. Bu sebeple de belediyenin
yönetime katılımı için her hangi bir araç kullanmasına gerek kalmadığını
söyleyebilirim. Tabi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğum için,
büyük şehirlerde mecburen araştırma, ev toplantıları ve halk toplantıları
gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Yoksa sizi neden seçtiklerini, ne istediklerini ve
hedeflerinin ne olduğunu bilme şansınız yoktur.
Çeltik’te herhangi bir araç kullanmamaktayız. Çeltik’te nüfus 10.000, bu
nüfusta büyükşehir yasası ile köyler ile birlikte toplam nüfustur. Merkez nüfusumuz
4000 civarındadır. 4000 kişinin yüzde ellisinin erkek olduğunu ve erkek olan
nüfusunda yüzde ellisinin 20 yaş üstü olduğunu varsaydığımız da zaten biz bu kişiler
ile pazarda, kahvehanelerde, pastanelerde karşılaşmaktayız. Ve bu noktalarda bizler
talep ve şikayetleri dinlemekteyiz. Burada otomatik olarak halk meclisleri
kendiliğinden oluşmaktadır. Kadınların bizlere ulaşması daha zor oluyor. Çeltik
tutucu bir şehir olduğu için kadınlar bu noktada sıkıntı yaşayabiliyor. Burada ki
kadın nüfusunun fikir beyan etme rahatlığını büyükşehirlerimiz ile kıyaslama
şansımız olmuyor. Kadınlarımız bu konuda biraz daha mütevazi davranıyor.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Küçük

bir

ilçe

olduğumuz

için

genellikle

halkın

içerisindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve çalışmalarımız kolaylıkla duyulabilmekte ve bilgi
sahibi olabilmektedirler. Bu sebeple yönetime halkın katılımı için herhangi bir araç
kullanmamaktayız.’’
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T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Ayaş küçük bir ilçedir. Genellikle her ay bağlı bulunduğumuz siyasi parti
tarafından ‘‘halk katılım toplantıları’’ gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılara,
muhtarlar, halk ve bölge milletvekillerimizde her ay katılım sağlıyor. Aynı zamanda
sayın belediye başkanımızın ve görmüş olduğunuz gibi benim kapım sürekli
halkımıza açıktır. Bütün halkımız istediği zaman, rahatlıkla 24 saat bizlere kişisel
telefonlarımızla bile ulaşabilmektedir. Göreve başlayalı 8-9 ay civarında oldu. Şu
anda mevcut olarak hali hazırda halkın katılımını sağlayacak bir program
bulunmamaktadır.
Fakat küçük bir ilçe olmamızdan dolayı bizler ile rahatlıkla görüşebilme, dilek
ve şikayetlerini bizlere aktarabilmektedirler. Biliyorsunuz internet ortamında sosyal
medya kullanımı ciddi bir oranda artmıştır. Bunun vesilesi ile basın yayın müdürlüğü
vasıtasıyla halkla rahatlıkla iletişim ve irtibat sağlayabilmektedir. Bu çalışmalar ebelediye, m-belediye tarzında değil, sosyal medya mecralarında halkımız ile iletişim
sağlamaktayız. Bu noktalardan da zaten bizlere istekler, öneriler ve memnun
olmadıkları konular ile ilgili olarak görüş bildirmektedirler.’’
T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Belediye olarak, sorunu olan vatandaşlarımız geldiğinde doğrudan sorunun
çözümüne yönelik ve hangi sıkıntı ile karşılaştıysa ilgili birimlerimizi o sorunun
çözümü için devreye sokarak yol, temizlik işleri, su arızaları, alt yapı ve üst yapı
sorunları ile alakalı birimler kanalı ile halka çözüm üretmeye çalışmaktayız. Bu
sebeple

halkın

yönetime

katılımı

ile

ilgili

olarak

alternatif

bir

araç

kullanmamaktayız.’’
T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Öncelikle belediyemizin kapıları halkımıza her zaman açık bir yapıya
sahiptir. Hızlı iletişim ile ilgili olarak Hızlı İşlem Merkezi (HİM), Beyaz Masa,
belediye başkanımızın düzenlediği Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen Halk
Günleri bulunmaktadır. Yine sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Twitter,
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Instagram’dan belediyemize rahatlıkla ulaşabilirler. Devam edersek ‘‘Belediyede
Tanıdığım Var’’ uygulaması ile Mamak’ta oturan ve yaşayan herkes Belediye
Başkanımız Sayın Murat Köse’ye rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ve biz bazen gece
yarılarına kadar buradan gelen mesajları birlikte değerlendirdiğimiz bile oluyor.
Mamak Belediyesi olarak halkımızın belediyemize katılımı için gerekeni yapmaya
çalıştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.’’
Polatlı Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Belediye yönetiminde öncelikle kent konseyi ile belediye uyum içerisinde
çalışmaktadır. Belediye’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ‘‘Danışma Masası’’
şeklinde telefon ile direkt olarak ulaşabilecekleri bir telefon hattımız ve danışma
elemanlarımız mevcuttur. Buraya gelen bilgiler direkt müdürlüklere iletilmekte ve
çözüm üretilmeye çalışmakta ya da halkın sorunlarını algılamakta kullanılmaktadır.
Kent konseyi olarak bizim yürütme kurulumuz, meclislerimiz ve çalışma gruplarımız
vasıtası ile kent konseylerinin şehrin hemşehrilik bilincini geliştirmedeki rolü,
sorunların tespiti, analizi ve çözümleri üretmede bu mekanizmaları verimli bir
şekilde yürütmeye çalışmaktayız.
Tabii sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için şehrimizin gerçek anlamda
gelişmesini etkileyecek konularda da çalışmalarımız söz konusudur. Aynı zamanda
belediye meclis üyesi olduğum için belediyemiz muhtarlıklar ile çok sıkı ilişkiler
içerisindedir. Mahallelerde sorunlar, halk meclisleri şeklinde muhtarlar başında
olmak şartı ile belediye başkanımızın ilgili müdürleri yanına alarak mahallelinin
sorunlarını ve çözüm üretilmesi konusundaki çalışmalarını mahalleli ile bizzat
buluşarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler, özel kalem ve diğer
müdürlüklerde gelen talepleri yorumlayarak çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Kent
konseyi olarak biz, resmi ve özel kuruluşların temsilcileri ile hareket ederek, şehrin
ortak aklını ortak faydasına sunmayı amaçlıyor anlayışı içerisindeyiz. ‘‘Şehrin
bütünü ile varyant gücünü toplayıp, birlikte ileriye’’ sloganımız ile şehrin
gelişmesine katkı sağlamak yönünde çabalarımız sürüyor.’’
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5.2.3.2. Kent

konseyleri

ile

ilgili

bilgi

sahibi

misiniz

ve

nasıl

değerlendiriyorsunuz?
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Kent
konseyleri ile ilgili bilgi sahibi misiniz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusu
sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseyleri ile ilgili olarak daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesinde
Basın Yayın Müdürlüğünde beş yıl çalıştım ve orada da kent konseyi Basın Yayın
Müdürlüğüne bağlı bir birim şeklinde çalışmaktaydı. Ne gibi çalışmalar yapıldığını
ve neler yaptıkları hakkında bilgi sahibiyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna
gelince, gördüğüm kadarıyla bu yapılar birçok belediye tarafından aktif bir şekilde
kullanılmamaktadır. Ya da kurulan belediyelerde çok faal bir konumda değiller gibi
görünmektedir. Mesela en önemli konulardan birisi, muhalif değiller. Gördüğüm
kadarıyla bu yapıların başına yandaş kişiler getirilmekte. Aslında kent konseylerinin
amacı, şehrin daha demokratik bir yapı içerisinde yönetilmesini sağlayarak şehrin
ileriye gitmesini sağlamak ve faydalı olmasıdır. Fakat bu kurumların genelinde bunu
söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Bunun sebebi ise hem yöneticilerimizin bu
konu ile ilgili olarak yeteri derecede önem duymamaları hem de halkımızın kent
konseylerine katılım bilincinin olmaması yatmaktadır.
Örneğin vatandaşlarımız twitter’da gündem olan konular veya gündem dışı
konular ile sert bir şekilde fikir beyan edip eleştirirken bu eleştirileri veya önerileri
gelip kent konseylerinde faal bir şekilde ifade etmemektedir. Halbuki bu görüş ve
önerilerini bu platformlarda rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Yani vatandaşımız bu
konularda çok hevesli değil. Belediye encümeninin kararlarını takip etme gibi bir
alışkanlığı yok, şehir ile ilgili olarak ne oluyor ne bitiyor bununla ilgili değiller. Yani
beklide belediye encümeninden şehre çok olumsuz etki edecek kararlar çıkıyor fakat
bu hususta yeteri derecede vatandaşımız bu konular ile ilgilenmiyor. İşte kent
konseyinin önemi de burada ortaya çıkıyor. Alınan kararlarının şehre faydası var mı
yok mu bilinmesi mesela belediyenin uyguladığı faaliyetlerde bir peyzaj var mı bir
mimar var mı bunlar hiç sorgulanmamaktadır. Kent konseyinin de bu noktada
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belediyeyi olumlu ve olumsuz eleştirerek birlikte hareket etme noktası olarak
değerlendirmekteyim.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseyi oluşumunun belediye meclisi dışında, halkın direkt yerel
yönetime yardımcı olması konusunda nerede hangi eksiklikleri gördükleri, neleri
istediklerini veya sizi ne için seçtiklerini bu yapılanmanın kurulması ile daha kolay
bir şekilde gözlemleyebilmeniz ve bu şekilde çalışmalarınızı ve faaliyetlerinizi
gerçekleştirebilirsiniz. Mahallelerin sorunlarını daha iyi gözlemleyen halkın,
aklınıza dahi gelmeyen sorunları sizlere daha iyi bir şekilde ileteceklerdir.’’
Kent konseyleri yapısı ve oluşumu itibari ile halkın istek ve taleplerinin
dinlendiği belediyeciliğin yapısına uygun ve kanununlar çerçevesinde hareket
edilerek halkın yönlendirmesi ile yönetimin gerçekleştirildiği yapılardır. Konseylerin
kurulması gerekmektedir.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseyleri ile yeterli derecede bilgi sahibi değilim. Fakat bakıldığında
sosyal belediyecilikte gereken bir yapı olma özelliği taşıdığını düşünmekteyim. Halk
ile belediye arasında bir köprü pozisyonunda bulunan kent konseyleri, halkın sesini
belediyeye

ve

belediyenin

ilgili

birimlerine

yansıtan

bir

sistem

olarak

değerlendirmekteyim. Uygulanacağında faydalı olacağını düşünmekteyim.’’
T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Öncelikle kent konseyleri ile ilgili bilgi sahibi değilim. Şimdiye kadar da bu
konu ile ilgili olarak hiçbir birim ve makam tarafından tarafımıza bir bilgilendirme
yapılmamıştır. Sadece birkaç kere gerçekleştirilen yazışmalarda ismini duymuştum
ama işlevi, nasıl oluştuğu, içerisinde kimlerin bulunduğu konusunda bir fikir sahibi
değilim. Bu sebeple yeteri derecede bilgi sahibi değilim.’’
T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü şu şekilde cevap
vermiştir:
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‘‘Hayır, kent konseyleri ile ilgili gerekli ve yeterli bilgi sahibi değilim. Kent
konseylerinin iyi bir uygulama olduğu düşüncesindeyim. Bir ilçenin veya şehir
merkezinin

sosyal

ihtiyaçlarının

giderilmesi

açısından

faydalı

olduğu

kanaatindeyim.’’
T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Evet, kent konseyleri ile bilgi sahibiyim. Aslen eğitimci olmamdan kaynaklı
görev yaptığım Bodrum İlçesinde kent konseylerinin yönetim ile birlikte nasıl
çalıştığını, meclis toplantılarında, konsey toplantılarında belediye ve yerel yönetim
unsurları ile etkili çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Kent konseyleri ile ilgili olarak
bundan önce belediye başkan yardımcılığı yaptığım Gölbaşı Belediyesi’nde kent
konseylerinin kuruluşu, mevzuatlarının hazırlanması ve işleyişi ile ilgilide ayrıca
bulundum.

Kent ve konsey kelimelerinin Türkçeye ve bu coğrafyada yaşayan

insanlara soğuk ve farklı geldiğini düşünüyorum. Mesela bu yapının ismi şehir
meclisi gibi istişare toplantıları gibi isimler verilmiş olsaydı yönetimlerde bu şehir
meclislerine, istişare toplantılarına daha yakın ve açık kapı bırakacakları
düşüncesindeyim. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen bu yapıların kurulup
çalışması ve çalıştırılmasının tamamen belediye başkanının elinde olduğunu
görüyorum.’’
Polatlı Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Polatlı Kent Konseyi, Türkiye’deki aktif kent konseylerinden birisidir. Bizde
görev süremiz içerisinde yapılan çalışmaları devam ettirip geliştirmek için şehrimize
özgü olan Tarım Sanayi Meclisi ve Çocuk Meclisini kurduk bu bizim için büyük bir
övünç kaynağıdır. Yine Kent Konseyi Platformu toplantılarına mümkün mertebede
katıldık. Aynı zamanda da Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne Polatlı’nın üye olması
da bizim dönemimize nasip oldu. Bu yönde kent konseylerinin çalışmaları, misyonu
ve vizyonu hakkında kendimizi geliştirme çabası içindeyiz.’’
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Tablo 4: Kent Konseyleri İle İlgili Belediyelerin Bilgisi ve Değerlendirmesi
Katılımcı

Konsey İle İlgili Bilgi ve Değerlendirme

T.C. Altındağ Belediye Başkanlığı

Bilgi sahibidir. Değerlendirmesi ise
konsey yöneticilerinin belediye ile aynı
yapıda olması ve halkın yeteri derecede
katılım sağlamaması.

T.C. Çeltik Belediye Başkanlığı

Bilgi
sahibidir.
değerlendirilmiştir.
gerekmektedir.

T.C. Sivrihisar Belediye Başkanlığı

Bilgi sahibi değildir. Fakat kurulması
gerektiği düşünülmektedir.

T.C. Ayaş Belediye Başkanlığı

Bilgi sahibi değildir. Üst makamlarca
konu ile ilgili bilgi verilmediği yönünde
değerlendirme yapılmıştır.

T.C. Emirdağ Belediye Başkanlığı

Bilgi sahibi değildir. Kurulması yönünde
olumlu bir değerlendirme yapılmıştır.

T.C. Mamak Belediye Başkanlığı

Bilgi sahibidir ve Gölbaşı Kent
Konseyinin kurulmasında görev almıştır.
Kent konseylerinin isminin Türkçe’ye ve
bu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından
algılanamadığı
şeklinde
değerlendirilmiştir.

Polatlı Kent Konseyi

Mevcut olarak aktif çalışmasına yoğun bir
şekilde devam etmektedir.

Ve

olumlu
Kurulması

5.2.3.3. Geçmiş dönemlerde belediyenizde kent konseyi kuruldu mu?/
kuruldu ise ne tür sorunlar ile karşılaşıldı?
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Geçimişi
dönemlerde belediyenizde kent konseyi kuruldu mu?/ Kuruldu ise ne tür sorunlar ile
karşılaşıldı? Sorusu sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Belediyemizde bugün de geçmişte de her hangi bir kent konseyi faaliyeti
gerçekleşmemiştir. Bugün de mevcut gündemimizde henüz kurulması durumu söz
konusu değildir. Fakat dönemimiz içerisinde faaliyete geçirileceğini düşünüyorum.
Sebebi ise biz bulunduğumuz mevkii ve nokta olarak Ankara’nın en yoğun ve en
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merkez ilçelerinden bir tanesiyiz. Özellikle Ankara Kalesi gibi tarihi ve turistik
noktasına ev sahipliği yapıyoruz. Yine çok farklı görüş ve yapıya sahip vatandaşımız
var, çok farklı iş kollarından esnafımız ve ticaret erbaplarımız var burada birçok
dernek ve vakıflar bulunmaktadır. Hatta bu dernek, vakıf ve sivil toplum
kuruluşlarının genel merkezleri de burada bulunmaktadır. İleride bu yapının
Altındağ Belediyesi’nin içerisinde aktif olarak çalışacağı düşüncesindeyim.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Resmi bir şekilde geçmişte ve bugün Çeltik’te bir kent konseyi deneyimi
henüz gerçekleşmemiştir. Bizler birer siyasi partinin temsilcileriyiz. Bağlı
bulunduğumuz siyasi partinin her mahallede 5’er adet temsilcisi bulunmaktadır.
Çeltik’te 14 adet mahalle vardır. Toplamda 70 adet siyasi mahalle temsilcimiz ile
Çeltik’in mahallelerinin ve halkının yerel istek ve arzularını gayri resmi bir şekilde
oluşturulmuş siyasi mahalle temsilcileri ile halkın görüşlerini elde etmekteyiz.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Bu

zamana

kadar

Sivrihisar

ilçesinde

kent

konseyi

faaliyetleri

gerçekleştirilmemiş ve kurulmamıştır.’’
T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Ayaş’ta geçmiş yıllarda belediye tarafından bir kent konseyi uygulaması
görülmemektedir ve kurulmamıştır. Bugünde hali hazırda bir kent konseyi
uygulaması belediyemiz tarafından kurulmamıştır.’’
T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Geçmiş dönemlerde Emirdağ’da bu şekilde bir çalışma gerçekleştirilmedi,
bugünde belediyemize bağlı mevcutta her hangi bir çalışma bulunmamaktadır.’’
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T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Yaklaşık 8 aydır Mamak Belediyesi’nde görev yapıyorum. Ama geçmişte
Mamak’ta kent konseyi çalışmasının yapılmadığını biliyorum. Mamak’ta daha önce
bu şekilde bir yapı kurulmamıştır.’’
Polatlı Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Bizden yaklaşık 12 yıl kadar önce kent konseyi kurulmuştur. Tabii ki bizim
dönemimize kadar gelinen yönetimlerde sorun ve sıkıntılar yaşanıldı mı bu konuda
pek fazla fikrim yok. Bizim dönemimizde her hangi bir problem ile karşılaşılmadı.
Biz belediye ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle sivil toplum kuruluşları,
odalar, dernekler, sendikalar ve muhtarlar ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Belediye
başkanımız tam anlamı ile destek vermekte, kaymakamımız her zaman yanımızda ve
kaymakamlığa bağlı birimler ile de birlikte çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Bunlardan en çarpıcı öne çıkan örneklerden biriside madde mücadele komisyonu
olarak kent konseyimizde komisyon kurduk ve bu konuda çalışmalarımız
gerçekleşmektedir. İlçemizde de kent konseyi başkanı olarak bu komisyonda
belediyemizi şahsım temsil ediyor. Şehrin gelişmesinde farkındalık yaratarak sosyal
projelerde etkin rol oynadığımızı düşünüyorum.’’
5.2.3.4. Mevcutta bir kent konseyi kurulmadı ise neden kurmayı
düşünmediniz?
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Mevcutta
bir kent konseyi kurulmadı ise neden kurmayı düşünmediniz? Sorusu sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Mart ayı itibari ile göreve başladık. Henüz planlanması gerçekleştirilmedi.
Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu yapı için gereken adımlar atılacaktır. Altındağ
Belediyesi içerisinde bugün ki yönetim, önceki beş yıl içerisinde olsaydı kesinlikle
burada bu yapı kurulmuş olurdu diye düşünüyorum. Burada bu eksikliği de
görmekteyiz. Muhakkak ki başkanımızın da yapılacaklar ve icraatlar listesinin
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içerisinde bulunuyordur, inşallah önümüzdeki günlerde Altındağ Belediyesi’nin kent
konseyi uygulaması olur diye düşünüyorum.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘En başta belirttiğim üzere küçük bir ilçe olmamız ve nüfusun az olması
dolayısıyla belediyemize halkın ulaşımı ve iletişim kurması çok daha kolay
olmaktadır. Bizim burada, küçük bir ilçe olduğumuz için belediyemizin kapısı
halkımıza 24 saat açıktır. Vatandaşımız, kent konseyi veya herhangi bir yapının üyesi
olmadan bizlerle irtibat sağlayabilmektedir. Bu sebeple bu tarz kurum ve yapılara
ihtiyaç duyulmamaktadır.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Belediyeler her beş sene içerisinde bir değişim yaşayabilmektedir. Biz ilk beş
senemiz içerisinde bu yönde bir çalışma sergileyemedik. Sebebi ise daha öncede
belirttiğim gibi ilçen nüfusunun çok fazla olmaması ve yerel halkın kolaylıkla bizlere
ulaşabilmesi olarak ifade edebilirim. Fakat bu konu üzerinde çalışmayı düşünüyoruz
ve ilerleyen zamanda bu yapının kurulmasını istemekteyiz.’’
T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseyinin kurulmama nedeni olarak bence ilçede doğal bir kent
konseyi var. Bütün halkımız rahatça her zaman gelip bizlere memnun olmadıkları
konular ile ilgili olarak olumsuz düşüncelerini rahatlıkla aktarabilmektedirler. Aynı
şekilde gerçekleşmesini istedikleri talep ve önerileri de bizlere rahatlıkla
söyleyebilmektedirler. Bu durumun ana sebebi Ayaş’ın küçük bir ilçe olmasından
kaynaklanmaktadır. Herkes rahatlıkla belediyeye gelebiliyor. Belediyeye gelmeseler
dahi biz sokağa ve çarşıya çıktığımız zaman rahatlıkla karşılaşarak o noktalarda da
bizlere taleplerini bildiriyorlar. Bu sebeple böyle bir uygulamaya ihtiyaç
duyulmamıştır.’’
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T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Geçmiş dönemde belediye yönetimi bu tarz faaliyetlerin oluşumuna ve
gerçekleşmesine çok sıcak bakmamaktaydı. Bugün bu yapının kurulması için gerekli
zemin hazırlanabilir ve bu kurumun kurulması için gerekli araştırmalar ve mevzuat
incelemeleri yapılarak Emirdağ için en iyiyi hedefleyerek ne gerekiyorsa yapılır.’’
T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Siyasi iradenin talimatı, bu bizim inisiyatifimizde olan bir konu değil.
Belediye başkan yardımcısı statüsünde birisinin direkt olarak müdahil olarak
vereceği bir karar değil. Belediye başkanımız talimat verirse veya bu konuyu
gündeme getirirse, artısı eksisi nedir tartışılıp, ne şekilde işlevlik kazandırılacağına
yönelik bizde bir çalışma gerçekleştiririz.’’
Polatlı Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Mevcutta bir kent konseyimiz bulunmaktadır.’’
5.2.3.5. Kent konseylerinin yaygınlaşmamasının önündeki engeller
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Kent
konseylerinin yaygınlaşmamasının önündeki engeller nelerdir? Sorusu sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Bu durumun birden fazla sebebi olduğunu düşünmekteyim. Belediye
başkanlarının

bu

konu

hakkında

yeteri

derecede

bilgi

sahibi

olmadığı

kanaatindeyim. Belediyelerin bu konu ile ilgili yetkili makamlar tarafından
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yine bazı belediyelerde de bu yapıya yöneticilerin
ilgisiz kaldığı düşüncesindeyim. Burada nüfusta çok önemli bir yere sahip. Beş binlik
bir ilçede böyle bir yapılanma gereklimi bilmiyorum. Ama biz 370.000’lik bir nüfusa
sahibiz ve bizim belediyemizin aslında bir ihtiyacı. Birçok büyük ilçe ve illerde bu
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yapıyı yeteri kadar kullanmıyor. Keçiören Belediyesi’nin bir milyon nüfusu var ve
daha yeni kurdu. Ankara’da bile bildiğim kadarı ile Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve
Polatlı’da var. Sincan büyük bir ilçe bu yapı orada da mevcut değil. Burada en
önemli sorun belediyelerin bu konu hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmaması
ve bununla birlikte başka bir sebep olarak ise bazı yöneticilerimizin bilgisi dahi olsa
ilgisiz kalmalarından dolayı kent konseylerinin yeteri derecede yaygınlaşmadığı
düşüncesindeyim.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Burada en önemli sorun belediye başkanlığı makamına gelen kişilerin elinde
sınırsız yetkiyi barındırdığı ve bu yetki ile kimseye danışmadan tek başına karar
verme arzusunda yatmaktadır. Fakat bu ülkenin ve yaşadığımız çevrenin menfaatini
düşünenler, geleceğin daha iyi ve güvenli olmasını isteyenler bu yapının kurulmasını
isterler. Bunun önündeki en önemli engel, seçilen yöneticinin tek başına karar verme
isteğidir. Olması gereken, seçilen kişinin halkın ortak fikri ile aynı noktada
buluşarak hareket etmesidir. Çünkü ortak hizmet yürütmek zorundadır. Ama ben
hissi ile hizmet üreteceğim derseniz halkı dinlemeyeceksiniz demektir.
Halk ile istişare çok önemlidir. Dinimizde istişare vardır. İstişare edildiği vakit
doğru yol bulunur. Fikir alışverişinde bulunulmadığında yanlış yapılır ve bazen de iş
işten geçebilir. Bence yaygınlaşmamasının en önemli sebebi seçilen yöneticilerin
kendileri engeldir.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin arasındaki çekişmeler bu yapının
yaygınlaşmaması önünde bir önem teşkil etmektedir. Sebebi ise bu yapıların
yöneticileri ile belediye başkanları arasında bir çekişme olabileceği düşüncesidir.’’
T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent

konseylerinin

yaygınlaşmamasının

nedeni

olarak

büyükşehir

belediyelerinden ziyade daha küçük yerleşim yerleri ve ilçelerde belediye
yöneticilerinin bu yapının tam amacını ve işlevini bildiklerini zannetmiyorum.
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Bizlerde de yeteri derecede konuya ilişkin bilgi olmadığı için kent konseylerinin
yeteri kadar yaygınlaşmaması ve kurulmaması normaldir diye düşünüyorum
Bizleri bir araya getirerek bilgilendirme toplantısı gibi seminerler ve
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek bizlere bu yapının işlevi ve faaliyetleri
ile ilgili bilgiler verilirse, bizlerde bu konu hakkında daha net ve açık bir şekilde
hareket edebiliriz. Ve bununla birlikte belediyelerin bu yapının farkına varacağı ve
yaygınlaşacağını kanaatindeyim. Yani kısacası bilgi yetersizliği ve üst makamların
bu konuyla ilgili yeteri derecede önem vermediği düşüncesindeyim.’’
T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Kent konseyi yönetmeliği ve mevzuatına yeterli derecede hakim değilim bu
yüzden

kent

bilmemekteyim.

konseyinin
Önündeki

yaygınlaşmamasının
engellerin

sebeplerini

bürokratik

ve

tam

siyasi

anlamıyla
sebeplerden

kaynaklandığını düşünmekteyim’’
T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Demokratik bir yapının bir uzvu olarak görüyorum kent konseylerini. Kent ve
konsey isimleri daha öncede bahsettiğim gibi Türkçe ve Türk insanına uygun
kelimeler değil bence bu kurulum yapılırken bir yanlış kurulum yapılmıştır. Birincisi,
kent konseyi bana göre ileri demokrasi unsuru bir yapı olarak düşünüyorum. İkincisi,
tarafların hem yönetenlerin hem yönetilenlerin hem STK’ların kent konseylerinin
üzerindeki yönetim güçlerini sağlıklı bir şekilde, politize olmadan, marjinal yapıların
slogan alanları olmadan ve düzgün bir şekilde yönetilmesi ile alakalı sınırlarının
daha belirgin hale getirilmesi ile kent konseylerinin daha anlamlı ve daha katılımcı
bir yapı olarak hayat bulacağını düşünüyorum. Bugün belediye hangi partide ise
kent konseyini oluşturan unsurların sanki bir ana muhalefet gibi mevcut belediye
yönetiminin karşısında yer alması kent konseylerini zor duruma düşürecek
ortamların hazırlanması gibi algılandığı düşüncesindeyim.
Ben bunun bir örneğini, bir kez şahit olma fırsatım oldu. Hiç ilgisi ve alakası
olmayan, kent konseyleri toplantısında gündem dışı söz alarak, bunu da yerel
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televizyonlardan canlı yayınlayarak, insanlar burada kendi düşüncelerini, çıkarlarını
empoze etme alanı gibi değerlendiriyorlar. Kent konseyleri böyle olmamalı, şehrin
ve toplumun tamamını ilgilendiren problemlerin konuşulduğu, tartışıldığı ve çözüm
önerilerinin değerlendirildiği kurullar olmalıdır. Yani şehrin sorunları kişisel
sıkıntılar ve sorunlardan önce gelmelidir. Kişilerin siyasi ve ideolojik yapılarını
deklare edecekleri alanlar değil, daha çok şehrin ve o şehirde yaşayan insanların
ortak sorunlarının tartışıldığı bir platform olmalı bir kurul ve meclis pozisyonunda
olmalıdır. Çözüm önerilerinin üretildiği bir yer olmalıdır.’’
Polatlı Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Kent konseyleri önemli bir görevi yerine getirmesine rağmen, Türkiye’de bu
kültürün geliştiğini ve yeni bir şekilde yerleşmeye başladığını söyleyebilirim.
Katılımcılık anlamında yapılan faaliyetlerin daha çok kitleye yayılması için kent
konseyleri önemli bir yapı olarak kabul edilmektedir. Yanlış bir ifade kullanmak
istemem ama önündeki engeller ile ilgili, tarz olarak bizim toplumsal yapımıza ne
kadar örtüşüyor onu değerlendirmek lazım diye düşünmekteyim. Kent konseylerinin
öneminin Türkiye’de kavranamadığı bir realite bir gerçektir. Bu anlamda kanuni
yaptırımlarda olması lazım diye düşünüyorum. Neredeyse Türkiye’de var olması
gereken yapının %15’lik bir dilimde yer alıyor. Bu da belediyelerin bu konuya önem
vermelerini göstermektedir. Devletimizin de bu hususta yasal olarak bu yapıyı net bir
şekilde ele alarak düzenlemesi düşüncesindeyim. Kent konseyleri birlikte yönetim
anlayışı ile şehrin gelişme ivmesini arttıracak yapıya sahiptir. Bunun bir an önce
farkına varılması lazımdır. Polatlı’mızda kent konseyinin önemi önceki dönemlerde
biliniyordu, şimdi de çok aktif bir rol üstleniyoruz ve artarak devam edeceğini
düşünüyorum. Ama engeller ile ilgili olarak yetkili makamların, yerel yönetimlerin
ve hükümetin bir an önce bu işin üzerine yoğunlaşıp bu yapının geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamalıdır.’’
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5.2.3.6. Kent konseylerinin kurulması ile belediye ile uyum içerisinde
çalışma düşüncesi
Katılımcılar ile araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde; Kent
konseylerinin kurulması halinde belediye ile birlikte uyumlu yönetim anlayışı
içerisinde çalışacağını düşünüyor musunuz? Sorusu sorulmuştur.
T.C. Altındağ Belediyesi Basın Yayın Müdürü şu şekilde cevaplamıştır:
‘‘Belediye yöneticileri kendilerine yakın insanları atayacaklardır. Haliyle
uyumda olacaktır. Ama ben uyumun olmaması taraftarıyım. Yani uyum olmasın
derken farklı görüşlerin bir arada olduğu bir yapı olsun düşüncesindeyim. Şehrin
içerisinde bir şekilde muhalefet olması gerekmektedir. Ve keşke bu şekilde uyum
olmadan daha iyi sonuçlar elde edilse. Eğer mevcut iktidar yanlış bir karar aldıysa o
karardan dönülsün, şehir bu şekilde daha iyi bir şekilde kalkınsın. Çok seslilik olsun.
Burada uyum olmasa da şehir bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum.’’
T.C. Çeltik Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevaplamıştır:
‘‘Belediye yönetimini seçen halktır. Zaten halk kendisi ile uyumlu olacağı
yönetimi seçerek, uyumlu olabileceğini göstermiştir. Sizde halkı yanınızda
istiyorsanız halkın katılım sağlayabileceği kent konseyler gibi yapıları oluşturarak
daha uyumlu çalışılacağına inanmanız gerekir. Siz, sizi seçenler ile birlikte
olmalısınız ki yönettiğiniz şehre daha iyi bir hizmet üretebilin.’’
T.C. Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Evet, kent konseyi yapılanmasının kurulması ile mevcut belediye arasında
uyumlu bir çalışmanın sağlanacağı yönünde düşünmekteyim. Bugüne kadar bu yapı
ile ilgili çok fazla bir çalışmamız bulunmadı. Fakat üzerine düşülerek bu yapı
oluşturulabilir. Ve başarılı olacağını düşünmekteyim.’’
T.C. Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseyini kuran ve yöneten kişilerin yapısına bağlı bir durum olacağı
kanaatindeyim. Eğer belediye başkanı tarafından seçilen bir kişi ise rahatlıkla
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hareket edileceğini düşünürüm. Kent konseyinin başkanı mevcut belediye başkanı ile
aynı siyasi yapıda ve paralelde ise tabi ki uyumlu çalışma olacaktır. Küçük yerlerde
genellikle partiler duygusal davranarak birbirlerinin başarılı olmasını önlemek için
birbirlerine engel çıkarmaktadırlar. Yani aynı iki yapı içerisinde bulunmayan
yönetimin birbiri ile uyumlu olacağını söylemek pek mümkün değildir.
Biz bu uyuşmazlıkları şu anda da rahatlıkla görebiliyoruz. Bu konuya örnek
vermek gerekirse, büyükşehirde şu anda muhalif belediye meclis üyeleri mevcut
yönetimden ve belediye başkanının görüşünden farklı yönde hareket ederek meclisten
kendi

fikirlerine

uygun

olmayan

ama

şehre

faydalı

olacak

maddeleri

geçirmeyebiliyorlar. Ben bu durumun aynı şekilde belediye ve kent konseyi arasında
da farklı görüşte yöneticiler olduğunda gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama aynı
siyasi görüş içinde olan kişiler tarafından sorun çıkmayacağını söyleyebilirim.’’
T.C. Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü şu şekilde cevap
vermiştir:
‘‘Düşünüyorum, kent konseyinin kurulması halkın menfaatine olan bir
uygulamadır. Ortak yönetim, ortak karar, sorunların paylaşılması ve çözümü
belediyenin de amacıdır. Belediyelerinde amacı kent konseyleri gibi bu şekildedir.
Bu sebeple uyumlu bir çalışmanın gerçekleşeceği düşüncesindeyim.’’
T.C. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Kent konseylerinin bugün çok fazla itibar görüp, işleyen mekanizma ve
demokratik yapı olarak belediyelerin içersinde yer alammış olmasının sebebi ilk
başlangıcından itibaren kent konseyi içerisinde siyasi yapıların ve marjinal
grupların slogan alanı olarak algılanması yaşadığım tecrübeler ile de aynı paralelde
yer almaktadır. Bu ayrıntılı bir olay, bende bu durumun bir hikayesi de var ama
anlatmak istemiyorum. İnsanlar bu yapılarda toplumsal meseleleri konuşmalıdır.
Benim düşündüğüm, sizin düşündüğünüzden üstün değildir. Benim düşüncem bana
aittir. Ama toplumun düşüncesi benim düşüncemden daha önemlidir. Bunun için
toplumun kararı daha önemlidir. Şimdi Mamak’ın 680.000 nüfusunun içerisinde
bizim muhakkak göremediğimiz bir sorun ve nokta vardır kendi kaderine terk
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edilmiş. Bazı insanlar korumayı dokunmamak olarak algılarlar. Hayır, dokunarak ve
güzelleştirerek koruyacaksınız. Dokunmadan korumak diye bir şeyin olduğunu
düşünmemekteyim. Önemli noktalara dokunarak, şehrin her tarafındaki her türlü
problemin farkında olabilmenin yöntemidir konseyler.’’
Polatlı Kent Konseyi Başkanı şu şekilde cevap vermiştir:
‘‘Bence kent konseyleri belediye ile uyumlu olsa da şehre faydalı olur uyumlu
olmasa da şehre faydalı olur. Uyumlu olursa güç birliği olur, birlikte hareket
kabiliyetini geliştirerek şehre doğru ve işler yapılır. Varsayalım ki kent konseyi
mevcut belediye ile uyumlu çalışmıyor ve daha açık söyleyeyim, sürekli eleştiriyor,
sürekli muhalefet yapıyor, bir söz vardır demokraside ‘‘iktidarı çalıştıran
muhalefettir’’ şeklinde bu anlamda da faydalı olur hiçbir şekilde zararın olacağını
düşünmüyorum. Kent konseyleri illa ki kurulmalı ve şehre faydalı çalışmalar
gerçekleştirir düşüncesindeyim.’’
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’de yerel yönetişim unsuru olarak faaliyet gösteren kent konseylerinin
kurulması önündeki engellerin ve kurulmama sebeplerinin araştırıldığı bu çalışmada,
sonuç bölümünde ortaya konulacak temel

hususlar şunlardır;

Türkiye’de

sürdürülebilir kalkınmanın ve yerel yönetişimin temsilcisi konumunda olan kent
konseylerinin ilgili yasalar ve yönetmelikler ile uygulamaya konu edildiği
görülmektedir.

Fakat

1996

yılında

İstanbul’da

gerçekleştirilen

Habitat

II

Konferansından bu yana Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulaması kapsamında
değerlendirilen kent konseylerinin yeterli derecede yaygınlaşmadığı ve istenilen
noktada olmadığı görülmektedir. Aslında günümüze kadar gelen süreçte bu konunun
aydınlatılması ve daha net bir şekilde anlaşılması için 6 Mart 1998’de Resmi
Gazetede YG-21 Programı yayınlanmış ama yapının içeriği yeterli derecede nitelik
kazanmamıştır. YG- 21 2000 yılı Ocak ayı itibari ile faaliyete geçmiş, 2005 yılında
5393 Sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi ile kent konseylerinin kurulmasını
zorunlu hale getirilmiştir. İşleyişin kolaylaştırılması ve yol haritası olması mahiyeti
ile 8 Ekim 2006 tarihinde kent konseylerinin nasıl çalışacağı ile ilgili hususların
belirlendiği ‘‘Kent Konseyleri Yönetmeliği’’ yayınlanmıştır. Yönetmeliğin aksayan
ve sorun yaşanan konularının giderilmesi için daha sonra 6 Haziran 2009 tarihinde
ilgili yönetmeliğe düzenleme getirilmiştir. Konuya ilişkin karışıklıkların giderilmesi
için 18 Temmuz 2007 tarihinde bir genelge yayınlamıştır. Devlet nezdinde
gerçekleştirilen bu çalışmalara ek olarak 2009 yılında ‘‘Konseylerin Güçlendirilmesi
ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik
Eğitim ve Kapasite Geliştirme Desteği Sağlanması’’ projesi hayata geçirilmiştir.
Bugün gelinen noktaya baktığımızda gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlerin,
düzenlemelerin ve projelerin bu kurumun yaygınlaşması ve aktif bir şekilde yerel
yönetim organları ile birlikte çalışması için yeterli olmadığını göstermektedir.
Türkiye’de 81 il ve 957 ilçe bulunurken yaklaşık olarak aktif vaziyette çalışan kent
konseyi sayısı 200 civarındadır. Bu da Türkiye genelinde %15’lik bir kısmı
kapsamaktadır. Yerel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınmanın yerel temsilcisi
konumunda olan aynı zamanda hemşehrilik hukukunu, yerel demokrasi ve katılım
kültürünü ön planda tutan bu yapıların kurulmasındaki engellerin ve kurulmama
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sebeplerini hazırlamış olduğumuz bu çalışma ile araştırarak Türkiye’de bilimsel
literatürde ‘‘Kent Konseylerinin Kurulmasında Karşılaşılan Engeller’’ başlığı ile bir
yüksek lisans tezinin olmaması, kent konseyleri alanında çalışmamızı bir ilk haline
getirmiştir.
Çalışmamızın ana nedeni ve araştırmanın temel sebebi olan ‘’Türkiye’de Kent
Konseyleri ve bu yapıların kurulmasında karşılaşılan engeller’’ ile ilgili olarak
çalışmanın paydaşları ile gerçekleştirilen görüşmelerde elde edilen sonuçlara göre
kurulmasında karşılaşılan engellerin ilki şu şekildedir. Yerel yönetim ve mahalli
idareler organı olarak çalışan belediyelerimizin, halkın yönetime katılması için
büyük şehirlerde birçok araç kullandığı ve kullanılan bu araçların verimli bir şekilde
çalıştığı anlaşılmıştır. Fakat elde ettiğimiz verilerin değerlendirilmesi sonucunda
daha küçük ölçekli ve daha az nüfusa sahip olan belediyelerimizin halkın yönetime
katılımı için yeterli derecede araç ve yaklaşım kullanmadıkları belirlenmiştir. Nüfusu
yüz binin üstünde olan belediyelerde, halkın yönetime katılması veya dilek ve
şikâyetlerini rahatlıkla ilgili makamlara aktarabilmeleri için kurumsallaşma yoluna
giderek birden fazla iletişim kanalının belediye uygulamalarına dâhil edildiği
görülmektedir. Nüfusu elli binden az olan ilçe belediyeleri ile gerçekleştirilen
görüşmelerde, elde edilen bilgiler ve veriler ışığında, halkın yönetime katılımı için
resmi olarak herhangi bir aracın kullanılmadığı belirlenmiştir. Nüfusu elli binden az
olan ilçe belediyelerinin yöneticileri, halkın yönetime katılımı hususunda araç,
yöntem ve yaklaşımlara ihtiyaç duymadıklarını ve halkın rahatlıkla kendileri ile
görüşerek şikâyet ve taleplerini belediye yöneticilerine aktardıkları ifade edilmiştir.
Yerel yönetim birimlerine halkın katılımını sağlamak amacıyla dünyada ve
ülkemizde birden fazla yaklaşım ve araç kullanıldığı bilinmektedir. Bu yaklaşımlar
ile halkın kendisine en yakın ve uygun gördüğü aracı kullanarak kendi fikrini
yönetim kademelerine beyan etmesi yerel yönetimler ve halk için büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Bu şekilde belediyeler, alacakları kararlar hususunda halkın nabzını
tutarak onların istek ve taleplerini, şikâyet ve önerilerini dikkate alarak uygulamış
oldukları hizmet ve faaliyetlerde de sorumluluğu paylaşmaktadırlar. Bu verilerden
yola çıkarak taşra ve çevre ilçelerde halkın yönetime katılımı hususunda daha esnek
ve gayri resmi uygulamaların olduğu gözlemlenmiştir. Demokratik bir şekilde halkın
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yönetime katılabilmesi ve kent yönetimi ile ilgili kararlarda söz sahibi olabilmesi için
yerel yönetim organı olan belediyelerin gayri resmi uygulamalar yerine daha kalıcı
ve kurumsal araçlar kullanmaları gerektiği düşünülmüştür. Elde edilen veriler
doğrultusunda, merkez ilçe belediyelerinin, halkın yönetime katılması hususunda
çevre ilçelere göre daha kurumsal ve kalıcı uygulamalar kullandıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışmanın ortaya çıkarmış olduğu bir diğer önemli kurulmama sebebi ise,
yerel yönetim organlarının başında bulunan belediye yöneticilerimizin, kent
konseyleri hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadıklarını ve bu yapının tam
olarak işlevini bilmediklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma kapsamında elde ettiğimiz
verilere göre, mevcut yöneticilerimizin kent konseylerinin misyonu, vizyonu, işlevi,
çalışma sitili ve toplumsal yararı hakkında net bilgi sahibi olmadıkları
anlaşılmaktadır. Nüfus yoğunluğunun az olduğu çevre ilçe yöneticilerinin ifadelerine
göre ilgili üst makamların kent konseyleri hakkında yeterli derecede bilgilendirme
yapmadığı ve bu yapının kurulmasına yönelik yeterli derecede bilgi sahibi
olmadıkları belirlenmiştir. Nüfusun kalabalık olduğu merkez ilçelerdeki yöneticilerin
bu yapı hakkında bilgi sahibi oldukları ve bu yapının bazı sebeplerden dolayı aktif
hale getirmedikleri anlaşılmıştır. Merkez ilçe yöneticileri kent konseylerinin muhalif
kanat olarak çalışacağı ve kent konseyi kelimesinin halk tarafından yeterli derecede
algılanmamış olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bazı yöneticiler kent
konseylerinin kurulması yönünde düşüncelerini ifade ederken bazı yöneticilerimiz
ise kurulmaması yönünde düşüncelerini ifade etmişler etmişlerdir. Nüfusun az
olduğu ve geçim kaynağı daha çok tarım ve hayvancılık olan ilçe belediyelerinin
yöneticileri ise bu kuruma ihtiyaçlarının olmadığı, kolaylıkla halkın kendileri ile
görüşüp ilgili konuları kendilerine aktardıklarını ve sokağa çıktıklarında dahi
rahatlıkla karşılaşabildiklerini aktarmışlardır. Bu söylemler ile düşük nüfuslu çevre
ilçe yöneticilerinin, yapının genel hatları üzerinde bilgi sahibi olmadıkları
anlaşılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma ve yerel
demokrasi açısından önemli bir yere sahip olan kent konseyi türü yönetim modelinin
kurulması ve aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri için üst makamlar ve ilgili
birimler tarafından yerel yönetim organı olan belediyelere herhangi bir bilgilendirme
ve denetlemelerin yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli husus ise, bugün mevcut
yerel

yönetimlerin,

sürdürülebilir

kalkınmanın

ve

katılımın

en

önemli

merkezlerinden olan kent konseylerinin işlevi ve amacı hakkında yeterli derecede
bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Nüfusu yüz binden büyük merkez ilçe belediye
yöneticilerinin, yerel yönetişim ve katılım mekanizması olan kent konseyi
faaliyetlerini aktif hale getirmemelerinin sebepleri arasında bu konuya yeterli
derecede önem göstermedikleri araştırma sonucunda anlaşılmıştır. Nüfus yapısı daha
az olan şehirlerde yaşayan vatandaşların ortak aklın ortak faydaya sunulduğu yapılar
olan kent konseyi mekanizmasını talep etmedikleri belediye yöneticileri tarafından
ifade edilmiş ve belediye yöneticilerinin bu yapının vatandaşlardan talep edilmeden
yasal zorunluluk ile kurulması gerektiği bilgisine sahip olmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Aynı zamanda çevre ilçelerdeki yerel yönetimlerde nüfusun az olması
sebebi ile bu yapının kurulmadığı yapılan araştırmanın sonucunda elde edilmiştir.
Bu konuya ilişkin bazı belediye yöneticileri ise gerçekleştirilen seçimler
sonrasında belediyeleri yeni devir aldıklarını, henüz bu konuda çalışmalarını
hazırlayamadıklarını ve ilerleyen dönemlerde bu tür yönetim yapısının belediyelerine
kazandıracaklarını bizlere aktarmışlardır.
Bünyelerinde kent konseyi bulunmayan belediye yöneticilerinin söylem ve
görüşleri ile kent konseylerinin kurulmama nedenleri arasında; nüfus faktörü, halkın
kent konseyinin kurulmasına yönelik bir talebinin olmaması, mevcut yöneticilerin
siyasi sebeplerden dolayı bu yapıyı halen kurmadıkları ve bazı belediyelerin kısa
zaman önce kurulan yönetimler oldukları için bu yapıyı faaliyete geçiremedikleri
belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli husus ise, kent
konseylerinin

kurulmasında

karşılaşılan

engellerin

birden

fazla

sebepten

kaynaklanmasıdır. Kent konseylerinin, belediye yöneticileri ve vatandaşlar tarafından
yeterli düzeyde öneminin kavranamadığı ve araştırma neticesinde elde edilen veriler
ile katılım kültürünün yeterli derecede gelişmediği anlaşılmıştır. Devletin de bu
yapılar ile ilgili olarak yasal sınırları net bir biçimde belirlemesi gerektiği görüşü
doğmuştur. Kent konseylerinin marjinal grupların söylem ve slogan merkezi haline
gelmesi ve aynı zamanda iktidar, muhalefet çatışmalarının yaşandığı bir nokta olarak
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görülmesi sonucuna varılmıştır. Türkiye genelinde kent konseylerinin % 15’lik bir
dilimde uygulamaya konu edilmesi ve geri kalan dilimde kurulmamasının bir diğer
sebebi ise üst makamların belediyelere bu yapının kurulması yönünde yeteri kadar
mevzuat ve yönetmelik bilgisinin aktarılmaması, yapının kurulmasına yönelik
çalışmaların ve denetlemelerin gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı
zamanda kent konseylerinin kurulmasının önündeki engeller için en genel kanı,
siyasilerin tek başına karar verme isteği ve muhalefetin oluşturacağı baskılar
sonucunda yerel halkın mevcut belediyeye karşı olumsuz düşünce ve tavır içerisinde
olacağı şeklinde anlaşılmıştır.
Araştırmanın sonucu olarak ifade edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise,
yerel karar alma ve uygulama merkezi konumunda bulunan belediyeler ile ortak akıl
sonucunda ortak fayda için birlikte hareket eden kent konseyleri ile uyumlu
çalışılacağı düşüncesi kent konseylerinin henüz kurulmamış olduğu belediyeler
tarafından ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında geçekleştirilen görüşmelerde elde
edilen verilerin analizi ile belediyelerin, kent konseyinin başına kendi görüşünden
kişileri getireceği belirlenmiştir. Bu durum kimi belediye yöneticileri tarafından
olumlu karşılanarak belediyenin kent konseyi ile uyumlu çalışabileceği şeklinde
anlaşılmıştır. Bu duruma ek olarak bazı belediye yöneticileri de, muhalefetin iktidarı
çalıştıracağı, farklı görüşlerin ortaya çıkartmış olduğu fikirler ile çalışmaların daha
da güçlenerek devam edeceği hususunda görüş ortaya çıkmışlardır. Araştırmanın bu
kısmı ile ilgili olarak görüşme gerçekleştirilen katılımcıların %90’a yakını, kent
konseylerinin kurulması ve kurulduğu takdirde belediyeler ile uyumlu çalışılacağını
ifade etmişlerdir. Elde edilen veriler doğrultusunda, kent konseylerinin henüz
faaliyete geçirmeyen belediyelerin, bu yapı ile uyumlu çalışılacakları düşüncesine
ulaşılmıştır.
Elde edilen veriler sonucunda, katılım merkezli yönetim türü olan kent
konseylerinin kurulmasında karşılaşılan engeller ve kurulmama sebepleri arasında,
yetkili üst makamların bu konuya ilişkin yeterli derecede bilgilendirme programları
gerçekleştirmediği ve denetim mekanizmasının iyi bir şekilde kullanılmadığı
belirlenmiştir. Görüşmelerin gerçekleştirildiği yöneticilerin bu konuya ilişkin yeterli
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derecede bilgilerinin olmadığı hatta bazı yöneticilerin katılım merkezli yönetim türü
olan kent konseylerini ilk defa duydukları yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır.
Kent

konseylerinin,

aktif olarak faaliyet

gösterdiği

şehirlerde

yerel

demokrasinin gelişimine ilişkin verilerin, daha önceki çalışmalarda yer almaması
sebebiyeti ile oransal verilere yer verilememiştir. Bu çalışmanın devamı niteliğinde
‘‘Kamu Politikalarının Başırıszılıkları’’nın çalışılması, bu konunun daha iyi
irdelenmesi ve aydınlatılması açısından büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir.
Bu yapının aktif bir şekilde işleyebilmesi adına, ilgili birimlerin ve üst
makamların bu yapının amacı, kapsamı, işleyişi ve işlevi ile alakalı olarak yerel
yönetim organları olan seçilmiş temsilcilere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.
Maddesi ile ilgili bilgilendirme ve denetleme gerçekleştirmeleri gerekli görülmüştür.
Nüfus yoğunluğunun daha az olduğu çevre ilçelerde, kent konseyi türü yönetim
modelinin

kurulmasına

yönelik

bir

nüfus

ölçütünün

getirilmesi

gerekli

görülmektedir. Düşük nüfuslu çevre ilçelerde, kent konseyi faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak belediye yöneticileri ve meclis üyelerine, katılım
odaklı yönetim modeli olan kent konseylerinin kurulmasına yönelik teşvik
girişimlerinin gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.
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