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Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında 

Belediye Meclisleri 

Doç. Dr. Trırkan Oktay 

İstanbul Medeniyet Ünive1·sitesi Öğretim Üyesi 

Antik çağlardan itibaren en temel siyasi konulardan biri; yö-
. 

netimdir. En iyi yönetim şekli nedir? Insanlar nasıl yönetilmeli? 

Devletler nası l yönetilmel i? Çok ilginçtir, 19. ve 18. yüzyı la kadar 

birçok arayış var. 19. ve 18. yy'dan sonra gerçekten önemli bir 

kırılma oluyor. Demokrasinin giderek biz yükselişini görüyoruz . Bu 

da sosyal, ekonomik, toplumsal ve siyasi değişmeleri beraberinde 

getiriyor. Git gide demokrasinin yüksel iş iyle birlikte, artık demok

rasi kavramının günümüzde bir idea l kavram haline geldiğini gö

rüyoruz. Rejimler, insanlar, gruplar, STK'lar başta olmak üzere artık 

herkes kendini bu ideal kavrama göre tanımlıyor. Yani ne kadar 

demokrat olduğu veya olmadığ ı konusunda söylemler gel iştiri 

yor, mekanizmalar uyguluyor. Toplumlar gelişti kçe insanlar mev

cut yönet im düzeyiyle yetinmiyorlar. Toplum, "O yönetim düzeyini 
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acaba daha ileriye nası l ulaştırabiliriz" arayış ı içinde oluyor. Bugün 

demokrasi türleri dediğimiz zaman, herhangi bir basit araştırma 

yaptığımızdayaklaşık 20'ye yakın demokrasi türüyle karşılaşmamız 
mümkün. Aslında bunları kabaca ayırabili riz; Doğrudan Demokrasi 

diyoruz, Temsili Demokrasi, Parlamenter sistem birde Yarı Doğru

dan Demokrasiler var. Fakat günümüzde herkesin Demokrasi ve Si

yasal sisteme bakışına göre de farklı tanımlamalar bulunmaktadır. 

Radika l Demokrasi, Militan Demokrasi, Katıl ı mcı Yerel Demokrasi, 

Müzakereci Demokrasi bunları çoğaltabiliriz. Fakat sonuç şu her

kes demokrasiyi mevcut demokrasi düzenini oldukça geliştirmek 

yönünde bir çaba içinde. Bu çaba özellikle sivil alandan geliyor. 

Halktan vatandaşlardan gelen çabayı biz görüyoruz . Bugün onlar
ca ülkede, belki de yüzlerce ülkede bulunan demokrasiden bahse

diyoruz. Takdir edersiniz ki aynı kıtalarda dahil benzer zannettiği

miz birçok ülkede, siyasal sistemlerin, yerel yönetim sistemlerinin 

birbirinden oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu farkl ıl ığın 

temel nedeni; her ülkenin tarihi, ekonomik, sosyal gelişiminin bir

birinden farkl ı o l masından kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde bu konuda düşünülmesi gereken temel nokta; ka
tılımcı yerel demokrasi ve katılımcı demokrasi bağlam ı nda artık in

sanların sadece seçimlerle s ı nırl ı kalmayıp daha aktif rol oynamak 
istemeleridir. STK'larda ve meslek örgütlerinde bu doğrultuda bir 

arayış var. Temsili demokrasi, artık toplumun problemlerini çözmü

yor, yetersiz kalıyor ve risk yönetimini yapamıyor. Bu sefer karşımı 

za, "Demokrasiyi daha demokratik hale nasıl getirebiliriz?" sorusu 

çıkıyor. Günümüz dünyasında, siyasetin odağ ında; devlet, siyasal 

kurumlar veya yerel yönetimlerden daha ziyade vatandaşların biz

zat siyasetin içinde yer a l malarını sağ l ayacak çeşitli mekanizmalar
la, bunlara doğru giden bir sistem var. Dünyada katılımcı yerel de

mokrasiyi besleyen bazı faktörler var. Bunlara şöyle bir bakmakta 

fayda var. Birincisi, demokratik siyasal kültürün dünyada gelişme

sidir. Bu alanda birçok problem var ancak kültürün ülkelerde git

tikçe ilerlediğini, özellikle de şehirleşmeyle birlikte hem Avrupa 'da, 
Kuzey Amerika'da hem de diğer bölgelerde bu kü ltürün gelişme-
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ye başladığını görüyoruz. ikincisi ise vatandaşların yapabilirlik, dü

zeyinin yükselmesi meselesidir. Aslı nda eğitim ve varlık düzeyi top

lumlarda, geliştikçe siyasal sistemden olan beklentileri de o derece 

artmaktad ı r. Hele günümüze baktığ ı mız zaman, vatandaşların ta

lepleriyle, kamunun sunabilecekleri arasında gerçekten büyük bir 
.. 

uçurum oluşmaya başlad ı . Uçüncü durum Sivil Toplum Kuru l uşları -

nın gelişmesidir. Dördüncü durum ise küreselleşmed i r. Geçmiş yıl 

larda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan küreselleşmeye daha çok katkı 

olurken, bugün bakıyoruz ki Uzak Doğu'dan Orta Doğu'dan, Latin 

Amerika'dan da küreselleşme sürecine çok yönlü olarak öneml i kat

kı lar söz konusu . Bu da vatandaşların, sadece ülkelerinde veya böl

gelerinde değil ayn ı zamanda dünyadaki sisteme de katıl ım enteg

rasyonunu art ı ran bir süreç. Diğer bir konu; eskiden, ulus devletler 

döneminde merkezi yönetimler bazında yürütülen u l uslararası il iş

kilerd i r. Hükümetler hükümetlerle görüşüyor fakat günümüzde ar

tık şehirler uluslararası i li şkilerin bir öznesi olmuş durumda. Kardeş 

şehir i lişkileri, projeler, proje ortaklıkları, birlikler bunun bir göster

gesi. Yerel hizmetlerde, önemli yükselmeler görmekteyiz. Özellik

le Türkiye'de, artık vatandaşa yerel yönetimlerden beklentisi sorul 

duğunda, kaldırımı, yolu, temel bazı katı at ı k temizlik hizmetleri

ni saymıyor daha üst hizmetleri talep ediyor. Çünkü onlar belirli bir 

düzeye geldi birçok ülkede. Vatandaş, ikincil kültürle ilgi li yaşam 

kalitesini artıracak hizmetlere dair talepler sunuyor. 

Bütün dünyada kentsel problemler ve riskler artmaktad ı r. Sade

ce Kuzey Amerika ve Avrupa'da d eğil, Latin Amerika'da da kent

leşme ciddi boyutlara ulaştı. Uzak Doğu'da da Asya'da da 20 mil

yonluk kentlerden bahsediyoruz. Burada problemlerimizin art ı k 

ortak hale geldiğini görmekteyiz. Bütün yerel yönetimler, bu prob

lemierin çözümleri konusunda, birbirleriyle işbir l iği yapmak veya 

birbirlerinin tecrübesini paylaşmak durumunda. Bunlar da katıl ı m

cı yerel demokrasiyi besleyen unsurlardır. 

Yönetim konusundaki yeni yaklaşımlar ile birlikte farkl ı tartışma 

a lanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi "Acaba merkezi 
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yönetimden yerel yönetime ne kadar yetki , görev, kaynak aktarıla 

cak?" sorusudur. Geldiğ i m iz noktada ise artık kamu yönetiminde 

yapı lan tart ışma şu; Kamu yönet iminde merkezden veya yerel yö
netimlerden halka, ha l kın temsilcisi konumundaki STK'la ra, meslek 

örgütlerine, send ikalara hatta üniversitelere diğer kamu kurumla

rına bunlara ne kadar bi r ro l veri lecek? Türkiye'de bu konuda ciddi 

mesafeler alınm ı ş durumda. Yine bu çerçevede; belki Avrupa Birli 

ği sürecinde de önemli olan "iyi yönetişim", "yerindenlik" gibi kav

ramların art ı k birçok ülkede yerleşmeye başlamasıd ı r. Yerel yöne

t imlerle ilgili konu larda; yerel demokrasi alanının temel a l ınması , 

düzeniemelerin ona göre yap ıl maya ça l ış ı lması yerel katı lımc ı de

mokrasiyi besleyen unsurlardandır. 

Yerel yönetimler demokrasin in; yönetim ve yönetime katı lma, 

fonksiyonel yetkin lik, özgürlük, özerklik gibi değerlerine sahip

t i r. Bu konuda çeşit l i yazarlar tarafından değişik tan ı m lamalar 

var. Bir kısmı yerel yönetimleri; demokrasi okulu olarak görmek

te, meclislerdeki temsilc ilerin, buralarda yerel katı l ımı siyasetini, 

demokrasiyi öğrendikl erini savunmakta ve siyasa l alanı genişlet

ti klerini if ade etmektedirler. Bunun tersini düşünenler de var. Si 
yasal katı l ım, yerel yönet imlerde daha geniş olabilmektedir. Yerel 

yönetimlerin buna imkan veren bi r öze l l iği bu lunmaktadır. Yerel 

yönetimlerin yine çok önemli bir diğer özelliği ise merkezi yöne

t imlerin otoritesinin tekel l eşmesini önleyen farkl ı otoriteler oluş

turması ve demokrasinin nefes alması nı sağlamasıd ı r. Peki, bura

da şu soruyu da sormak l azı m. Yerel yönetimler eş i tt i r demokra

si mi? Bir mutlaklık koşul l aştırılması var mı? Burada şahsi kana

atimiz, olmadığı yönünde. Çünkü hemen ayrıntılara bakmamız 

lazım; yerel yönetimlerle ilg ili sistem acaba o ülkede nedir, nasıl 

düzenlenm i ş, bütün süreçler acaba demokratik mi diye. Net veri 

almam ız bakım ı ndan bir de bu işin ikinci boyutu var. Yerel yö

netimlerle ha lk arasındaki i lişki nas ı l düzen lenmiş? Yani yönet im, 
yönetime ha lk nası l katılabi l iyor? Resmi mekanizma lar, kanunda 

öngörülen uygulama lar, belediyelerin uygulamaları, büt ün bun

lar o ülkedeki yerel yönetimin ne kadar demokrasiyle iç içe oldu-
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ğunu bize söylüyor. Yoksa genel olarak yerel yönetimin olduğu 

her yerde çok üst düzeyde demokrasinin uygulandığını söyleme

miz de mümkün değ i l. 

Burada birkaç farklı kavram var. Onlardan birisi de temsildir. Bi

raz da temsil konusuna değinmek istiyorum. Demokraside, temsil 

bakım ından önemli olan bir şey var. Temsi l edilecek şey neyi temsil 

ediyorsa, temsili sağ layan kişiye de ona göre öncelik verilmesi gere

kiyor. Yani öncelik temsi lci değil temsi l edilen husustur. Zaman za

man temsilcileri seçme konusunda; aynı mezhep, aynı dinden olma

sı gibi kriterler rol oynamaktadır. Fakat bu konuda esas kriter, tem

silcinin temsil ettiği kesimin ta leplerine, çıkarlarına ve beklentilerine 

kamu yönetimi çerçevesinde ne kadar duyarlı olduğudur. Bu temsil

deki mesele çözülmeden, katılımcı demokrasi uygulamaları geliştir

meniz de çok mümkün gözükmüyor. Temsil bakımından yerel yöne

timlerin bazı avantajları bulunmaktadır. Temsi lci ile temsil edilen ar

s ı nda ki ilişkiyi çok daha etkileşimli kurmak mümkün yerel yönetim

lerde. Türkiye'de şuan 20 bine civarında belediye meclis üyesi bu

lunmakta. Yani ulaşmak, temasta bu lunmak çok daha kolay. Yerel 

halk temsilcileri, çok daha fazla etkileme, denetleme, bilgi aktarma 

gücüne sahiptir. 

Yerel temsilinin, demokratik bir şeki lde düzenlenmesi, katıl ı mcı 

yerel demokrasinin bir ön koşulu durumunda. Toplumun bağlayı 

cı karar alma süreci var. Bunun odağında ise Belediye Meclisleri ve 

bu belediye meclislerinin karar alma sürecini gerek karardan önce 

gerek karar sonrasında gerekse uygulanma aşamasında etki lerne

ye çal ışan birçok unsuru bulunmakta . Bunlar da yerel demokrasi 

bakımından dikkat etmemiz gereken konular. Yerelin bazı özellik

lerine göre örneğin; şehrin ölçeği ne, ekonomik özelliklerine, ülke

de Adem-i merkeziyetçi bir sistem olup o lmamasına veya merke

ziyetçi bir sistem o l masına göre merkezde yerel üstüyle, yerel siya

set arasındaki i l işkiler değişebilmektedir Bu manada yerel üstünün 
.. 

daha çok yerele müdahale edeb i ldiğini görüyoruz. Ulkeden ülke-

ye hatta aynı ülkede şehi rden şehre değişebilen bir ilişki söz ko-
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nusu. Yerel siyasette, belediyeler odak konumunda. Çünkü şeh i r

lerde bağlayıcı karar alma, belediye meclisleri tarafından yürütü

lüyor. Ancak yereldeki siyaset a lanın ı n t ümünü belediye meclisleri 

kapsamamakta, onun dışında da birçok unsur ve aktör bulunmak

tadır. Bu aktörlerin, siyasetteki rollerinin de meşru çerçevede iyi ta 

nımlanması ve o ro llerin geliştiri l mesi yine katılımcı yerel demok

rasiyi zeng i n leştirecek diğer bir unsur olarak karşımıza ç ı kmakta

dır. Bakı n küreselleşme artık yerelin ayrılmaz bir parçası ha line gel

di. Dünyaya açılma ile birl ikte yerel yönetimler küresel leşmeye çok 

daha fazla entegre o lmuş durumda. 

Peki yerel siyasi mücadelenin temel noktaları nelerdir? Birincisi, 

belediyenin yönetimini elde etmektir. Siyasal partilerin meşru olarak 

temel amacı belediye yönetimini, meclisi veya i kt i darı ele geçirmek

t ir. ikincisi, belediyenin kendi çıkarları doğrultusunda karar a l ması -
.. 

nı sağ lamaktır. Uçüncüsü, belediye meclislerinin karar a lmaması nı 

sağ lamaktır. Bu da yerel siyasetin uğraş a lanlarından biri olarak kar

ş ım ı za çıka biliyor. Herhangi bir konuda bir yatı rım, imar kararı alma

ması da fayda sağ layabilmektedir. Dördüncüsü ise belediyenin ye

rel düzeyde yürüttüğü kaynakların dağıtımıyla ilgi li sürece müdaha

le etmek ve onu etkilemek deyerel siyasetin uğraş alanlarından etki 

alanlarından biridir. 

Mecliste karar alma sürecinin iki boyut u var. Birisi t eknik boyut. 

Diğeri ise siyasal unsurların niteliği ve karar alma sürecinde yap

tıkları et ki. iki boyut çerçevesinde belediye meclisindeki karar alma 

süreci iyileştirilmelidir. Biliyorsunuz belediye meclislerinde başkan 

gündemi belirler. Daha sonra meclis karar al ı r. Belediye başkan ı iti

raz etmezse karar geçerli olur. Eğer başkan itiraz ederse; üye tam 

sayıs ı nın salt çoğun luğuyla tekrar meclis kararı kabu l edilir ve art ı k 

başkana gitmeden o kararın kesinleştiğ i ni görürüz. Biraz önce de 

belirttiğ im gibi imar ve bütçe d ı şındaki konuların komisyona git

mesi zorunlu değildir. imarla ve bütçeyle ilg ili şehi r l erden bazen 

şikayet ediyoruz. Fakat imarla ilgili bütün konu lar, aslında komis

yona gidiyor ve orada enine boyuna tartışılıp, inceleniyor. Böyle 
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bir sistem de mevcut. Açıkçası sistemde çok da büyük bir problem 
yok. Siyasal unsurlardan bahsetm iştik. Bu unsurlar nelerdir? Bele

diye için; belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı, belediye 
birim yönetici leri, beled iye meclis üyeleri, belediye meclisi ihtisas 

komisyon ları, belediye meclisi siyasal parti grup başkanları beledi

ye içinde meclisin karar alma sürecine etki eden unsurlardır. Bu

rada önemli olan beled iye dışında hang i unsurları görüyoruz yerel 
siyasette? Bunlar ise; baskı grupları, belde halkı , belediye birlikle
ri, dini gruplar, ekonomik seçkinler, etnik gruplar, hemşeri dernek

leri, hükümet üyeleri, kanaat önderleri, kent konseyi üyeleri, ma
halle muhtarları, medya, merkezi yönetim bürokrasisi, merkezi yö

net im taşra yöneticileri, meslek örgütleri, milletvekilleri, önemli ai 
leler, Sivi l Toplum Örgütleri, siyasi parti teşkilatları, spor kulüple

ri, uluslararası örgütler. Bu konuda sadece Türkiye'de değil dün

yada da öneml i araştı rmalar var. Şehirleri kim yönetiyor? Bu un
surların her şehir için farkl ı çalıştığ ı nı, farklı bir birliktelik oluştur
duğunu ve belediye meclisindeki karar alma sürecini farkl ı yoğun

lukta etkilerneye ça l ıştığını görüyoruz. Burada önemli olan şu; me

kanizma l arı oluşturabi lmek. Önemli olan meclisiere ve karar alma 

sürecine yap ı lan bu etkinin meşru bir rnekanizmaya dayanmasıdı r. 

Eğer siz yerel yönet im sisteminizde, bu mekanizmaları söylediğim 

niteliklerde kuramazsanız bu sefer farklı çalışmaya başlarlar. O za
man gayri resmi, eşit erişime dayanmayan (belirli kişilerin erişebil 

diği), şeffaf olamayan mekanizmalar çerçevesinde karar alma sü

reçlerine katı lım olacaktır. 

Bugün artık yerel hizmetlerdeki teknik seviye gerçekten yüksel 
di .. Son yıllarda olan bazı iyi leştirmeler bulunmaktad ı r. 2004'de 

Yerel Yönetimler Reformu oldu . Belediyelerle ilgili kanunlar çıka 

rıldı. Bunun temel yaklaşımı şuydu; meclisin, belde içindeki ve ye

rel siyasetteki konumunu güçlendirmeye çalışmak. Ayrıca karar 
alma sürecini daha demokratik hale getirmek. Bunların etki lerine 
gelecek olursak; her ay toplanma usulü getiri ldi . Meclis kararla

r ı üzerindeki mü lki amir onayı kaldırıldı. Encümenin karar organı 
olma nite l iği ka l d ı rıldı. Denetim Komisyonu ile meclisin denetim 
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iş levi arttırıldı. Bazı yen i mekanizma lar getirildi. Bunlar katılımcı 

yerel demokrasi bakımından çok önemli asl ı nda. Hemşeri huku

ku da burada korundu. Hemşerilerin, vatandaşların belediye işle
rine katılması, belediye herhangi bir proje yaptığ ı nda, vatandaş

lardan, Sivil Toplum Kuru l uşlarından ve üniversitelerden görüş 
alması yönünde kanunda yapı l an düzenlemeleri görüyoruz. Ma

halleye verilen önem, mahallenin tarifi ve mahallenin konumlan

dırılmas ı i le ilgili gayet olumlu, teknik olarak mekanizmalar kanu
numuzda yer almaktadır. Diğer bir mekanizma ise meclis komis

yon l arıdır. Şehirl e ilgi li en temel meseleler orada tartışılmakta ve 

rapor ha line getirilmektedir. Genel bir teamü l olarak şunu görü
yoruz; genelde meclisler, komisyon kararları çerçevesinde para
lel bir karar alıyorlar. Çoğunlukla, Meclis Komisyonu kararları ra 

porlarına uymaktadırlar. Meclis Komisyonu çalışma larına, halkın 

tüm kesimlerini; muhtarlar, uzmanlar, STK' Iar, sendikalar, mes

lek örgütleri gibi birçok kesimi davet etmeniz mümkün. Fakat 

uygulamada da bazı sıkıntılar var. Katılımc ı yerel demokrasi için 
kanunda, 2004 yılında öneml i düzenlemeler yapılmış durumda. 
Kanunda ayn ı zamanda yine gönüllü katılım l a ilgili düzenleme

ler var. Yine fark l ı ve çok önemli bir uygulama; Kent Konseyleri 
nin, belediye meclislerinin yanında o l uşturulmasıdır. Peki. Uygu

lamada nas ı l işliyor? 

Hepimiz başkanın önemli derecede belediye üzerindeki etkinli 
ğinin hala devam ettiğini bi liyoruz . Meclisler yeterince güçlü de
ği l bunu biliyoruz. ihtisas komisyonlarına katılım öngörü lmüş fa

kat Türkiye'de birkaç belediye dışında komisyon ça l ışmasına ça
ğıran hemen hemen yok. Maalesef bu mekanizmalar işlemiyor. 

Kent Konseyinin bazı yerlerde ismen kurulduğunu, çok iyi işleye

mediğini, belediye ve şehrin ortak aklı haline gelernediğ i ni bil iyo

ruz. Öneml i problemler var. Peki, bunun nedeni ne? Bu kadar me

kanizma öngörülmüş kanun ve mevzuatta . Belediyelerin, katılımcı 
yerel demokrasi bakımından önleri tamamen açık. Kanunda; ulus

lararası ilişkiler vesivi l toplumla ilgi li bütün harcamalar garanti a ltı 

na a lı nmış. Yani hiçbir maddi boyutu yok. Yerel Demokrasi kanun-
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la yasa l arı olabildiğince genişl etebi liyor. Ama burada problemler 

var. Neden? 

1. Temsi l Problemleri: Seçim Sistemi Demokratik Olmayan Ni

tel ikler 

Seçim sisteminde örneğin; Türkiye'deki uygulamada% 1 O bara

j ı var. Kontenjan adaylığı sistemi var. Toplumun tüm kesimlerinin, 

tüm partilerinin oylarının meclise yansıyamadığ ı nı, burada daha 

çok istikrarı gözeten bir yapının demokrasiyle dengelenmeye çalı 

şıld ığını görüyoruz. Ayrıca seçimde adaylar nası l belirleniyor? Bu

rada baz ı mekanizmalar var. Ön seçim var, aday yoklaması var. Fa

kat bunların nadir olarak uyguland ı ğını görüyoruz. O zaman mer

kez yoklamasının devreye girdiğini görüyoruz. Seçim çok demok

ratik doğru ama seçimdeki şartlar demokratik nitelikleri aşağı çek

tiğ i zaman problemler o l uşabiliyor. 

2. Siyasal Parti ile Olan ilişkilerinin, Temsil Ettikleri Halk Tabanı ile 

Olan ilişkilerinin Önüne Geçmesi 

Temsilci, temsil ettiği kişilere karşı daha duyarlı olma lı. Temsilci

ler, merkez yoklamasıyla belirlendiği zaman, partilerine karşı daha 

duyarlı oluyorlar. Bu da temsi ldeki bir yerel problem olarak karşı 

m ıza çıkmaktad ı r. Diğer taraftan yerel meclisierin yeterince güçlü 

konumda olmaması, temsilcilerin de işlevini azaltmaktadır. Başkan 

karşısında, siyaset ortamında çok güçlü olmayan meclis üyesi tama

men aktifliği ve çalışmayı bırakabilmektedir. Daha kötüsü kendini 

pasifize edebilmektedir. 

3. Yerel Meclisierin Yeterince Güçlü Bir Konumda Olmaması 

4. Ulusal Düzeydeki Temsilcilerin aksine, yerel temsilcilerin siya

seti asıl mesleklerinin yanında bir uğraş olarak algılamaları . 

5. Temsilci lerin yerel yönet imler konusundaki bilgi ve deneyim 

eksikliği. 
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6. Yerel katılım mekanizmalarının gelişmemesi sonucu, vatan
daşların temsilciler ile sadece seçimlerle sınırlı ilişki kurması. 

7. Yerel yönetimlerdeki kurumsal kapasite problemlerinin ortaya 
çıkardığı hizmet yetersizlikleri nin, vatandaş katında yerel tem
silcileri iş levsizleştirebilmes i . 

Örneğin; asfalt konusunda, katı atık konusunda birçok alanda 
başarı sağlayamayan belediyelerin meclis üyeleri tepkileri üzer
lerine çekmemek için halkla bir araya gelemiyor. Tüm bunlar 
aşıldığında, daha demokratik bir mecl is ve daha demokratik 
bir siyasal yapı oluşturulduğunda katılımcı yerel demokrasi için 
de birçok adım atmakta mümkün hale gelecektir. 

Katı l ı mcı bütçeleme, bir belediyenin bütçesinin nereye harca
nacağ ı konusunda i nsanların söz sahibi olmas ı nı ifade eden bir 
kavramdır. Bütçelernede söz sa hi biyseniz, asl ı nda tü m alanlarda 
söz sahibisinizd ir. Çünkü bütçe en önemli noktad ı r. Siz; gençle
re, kadınlara, yaşlılara, dezavantajlı gruplara, alt yapıya, üst ya

p ıya, kültüre önem verdiğinizi ifade edersiniz, bunun gerçekliği 

ni bütçe ortaya koyar. 

Türkiye'de bil iyorsunuz son dönemde Proje Demokrasisi çok 
tartışı l an bir konu haline geldi. Bu alanda daha da yol alma
mız gerekiyor. Ha lbuki proje demokrasisi, 90' 1 ı yıllardan beri ve 
daha da evvelden beri Türkiye'nin gündeminde olan bir durum. 
Muhtar toplantıları, STK toplant ı larına kat ı lıyoruz. Bu top lant ı

lara belediyeden olumlu dönüşler var. STK' Iar, belediye başkan

larıy l a bir araya gelme, dertlerini anlatabilme ve konuşabi l me 

imkan ı buldukları nda gerçekten çok iyi diya log lar kurabiliyor
lar. Bunlar hem siyasetçi için hem meclis üyeleri hem de bele
diye başkan l arı için bir fırsat . Bugün kamuoyu araşt ı rmalarıyla, 

süreçlere katılamayan sesiz yı ğınların büt ün istekleri ve prob

lemlerini tespit et meniz mümkün deği l. Çağdaş teknolojilerin, 
proje demokrasisi nin, etki -şikayet ve talep hakl arının yaygın l aş

tırılması önemli. Bu et ki, ş i kayet ve ta lep hakları, göz lemlediğim 

kadarıyla belediyeler tarafından iyi takip edi lemiyar ve ta leplere 
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cevap verilem iyor. Halbuki talebi almak ve onu neticelendirmek 

basit bir süreçtir. Gördüğünüz gibi katıl ı mcı yerel demokrasi tek 

bir mekanizmadan oluşmuyor. Bunun nedeni ise yerel yönetim

lerin çok yönlü olmas ı dır. 

Temsili demokrasi açısından, bugün yönetimler birçok riskle kar

şı karşıya kalmakta ve toplumlar yönetilemez hale gelmektedir. Yö

netim bir risk, kararlar ayrı bir risktir. işte bu kararlara halkı da da

hil ederek, oradaki riski vatandaşlarla paylaşmak, alınan riskleri de 

aza ltacaktır. Kamuya karş ı yönelen tepkileri de minimize edecektir. 

Biraz da istatistiki verilere değinmek istiyorum. ilk olarak 2009 

ve 2014 seçimlerinde, Yerel Demokrasinin merkezi olan meclisler

le ilgili birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 meclislerin

de 30 yaş altı yüzde 3,5 genç bulunmaktaydı. 2014'de bu oran yüz

de 4, 1'e çıkmıştı. Demek ki bu sayının da biraz artması l azım. Di

ğer taraftan, genelde 45-49 yaş ara lığında dolaşan bir meclis üye

si prof ilimiz var. Son seçimlerde 50-54 aralığ ı nda biraz fazla f akat 

yine de dengeli bir dağı lı m söz konusu. Ne yazı k ki burada da genç

lerin daha az sayı da olduğunu görüyoruz. 2004'de kadınların oranı 

yüzde 2,4 iken, 2009 seçimlerinde yüzde 4,2, son seçimde ise yüz

de 11'e ç ı ktı. Gerçekten bu güzel bir artış ama bunun nedeni de 

yine merkeziyetçi bir sürece dayanıyor. Merkezi sistemin bazen bu 

tür avantajları da olabilmektedir. Yukardan birisi farkındal ı k oluş

ması ad ı na emir verirse tüm teşkilatlarda çaba gösterebiliyor. Yani 

bu iki katından fazla olan art ı ş buna dayanıyor. Bu oranlar Ege'de, 

Marmara'da biraz daha yükseliyor. Diğer bölgelerde daha düşük ol

duğunu görüyoruz. Bir diğer veri ise belediye başkanlarıyla ilgili. 37 

kadın belediye başkanı varmış Türkiye'de. Baktığ ı mız zaman kad ı n

ların daha eğitimli olanların ı n ancak meclisiere girdiğini görüyoruz. 

Kadın l ar, erkeklere göre çok daha eğitim li . Erkeklerde de yükseko

kul mezun lar ı yüzde 27-28 civarında bulunmakta. Türkiye nüfusu

na göre yüzde 12'lik bir üniversite mezunu var. Meclis üyelerinde bu 

rakam yüzde 30'a doğru yaklaşmış durumda. Meclis üyelerinin pro

fili, Türkiye'nin genelinden daha yüksek görünmektedir. 
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Geçen dönem Marmara Bölgesi'nde bütün belediyeleri kapsa

yan bir araştırma yapıldı. Meclislerdeki karar alma süreçlerini etkile

yen en etkili kuru llar, komisyonlardır. Çünkü kararlar burada şekill e

niyor. Bütün belediye türleri bakım ından baktığımızda meclis üyele

ri; esnaf, emekliler, mühendisler ve avukatlardan oluşmaktadır. Peki 

bu neden kaynaklanıyor? Çünkü burada da s ı nırlılıklar var. Bir öğ

retmen, bir üniversite öğretim üyesi meclise üye olam ıyor, istifa et

mek zorunda kalıyor. Toplumun önemli bir kısm ı nın meclise üye ol

ması s ı nırland ı rılm ış durumda. 

Önemli birçok komisyon var. Marmara Bölgesi 'nin verısıne 

göre imar komisyonlarındaki kadın dağılım ı na baktığımız za

man yüzde 7 oranını görmekteyiz. Marmara Bölgesi'nde bu lu

nan meclislerdeki kad ı n üye oranı ise yüzde 15'ti r. Komisyonlar

da bu oran yüzde 20'ye kadar dayanıyor. Fakat imar komisyo

nunda yüzde 7'ye düşüyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum; imar, 

en önemli komisyonlardand ı r. Sosyal hizmetler, d ı ş ilişkiler, çev

re ve sağlık komisyon l arında kadın üyelerin daha fazla yer aldığı 

n ı görüyoruz . Eğit i m şart diyoruz, şehirlerimiz gelişiyor. Marma

ra Bölgesi'ndeki imar komisyon üyelerinin eğ i tim dağılımına bak

tığımız zaman; yüzde 55 lisans, yüzde 17 lise mezunu görmekte

yiz. Fakat bunu belediye türleri bakımından ele aldığımızda; bü

yük şeh i rlerdeki imar komisyonlarında yüzde 92 civarında üniver

site mezunu o lduğunu görüyorsunuz. imar komisyonlarında çok 

eğitiml i bir profil var. ilçelerde ise bu profil biraz daha düşüktür. 
imar Komisyonlarının üyelerinin meslek dağ ı l ı mı yaklaşık yüzde 

80 civarında mimar ve mühendisten oluşmaktadır. Büyük şehir

lerde çok ka lifiye bir komisyon la karş ı karş ıyayız. 

Genel değerlendirme olarak şunları söylemek mümkün; gü 

nümüzde art ı k toplumların ge li şme düzeyi, geldikleri nokta iti 

barı ile temsili demokrasinin gerçekten yetersiz bir durumda 

o lduğunu göstermektedir. Bu sistem, toplumdaki beklentileri, 

riskleri, çatışmaları yönetemez duruma gelmiş halde . Bu çerçe

vede kat ı lımcı demokrasi türleri, uygulamaları ve mekanizmaları 
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hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde önemli bir konuma 

gelmiş bulunmaktadır. Belediyelerin; toplumun gelecekteki ya
şam ka litesi, refahı ve huzuru için katıl ı m mekanizmaianna ayrı 
bir önem verip, bu konuda strateji üretmeleri gerçekten çok bü 
yük önem arz etmekted ir. Belediye birl ikleri gibi bu tür çatı ör
gütlerin de iyi uygulama örneklerini paylaşılması yönünde bazı 
organizasyonlar, yayınlar yapmaları, rehberler haz ı rlama l arı ve 
beled iyelerdeki uzmanlara yönelik eğitim vermeleri bu konuda 

farkındalık oluşturacaktır. 
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