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BELEDiYE MECLiSi iMAR KOMiSYONLARIN
IN ÜYE PROFiLi: MARMARA BÖLGESi ÖR
NEGi
Doç. Dr. Tarkan O kt ay
istanbul M ed en iy et Üniversitesi, SBF.
, ta rk an .o kt ay @ m ed en

iy et .e du .tr

ÖZET

Yerel yönetimlerde ha/km seçimi ile oluşan
meclis/erin~ to pl um da ki kesimle
ri ne de re ce de temsil ettiği, yerel
si ya se t bağlammda te m el tartışma alam
nı oluşturmaktadir. Yerel siyas
etin te m el ak tö rü olan belediye meclis/er
Meclislerdeki ka ra r alteriann demogra
idir.
fik, sosyal
ve ekonomik özellikleri, toplumun ha
ngi kesimlerinin burada yer
önem taş1maktadtr. Belediye meclisierin

aldığmm

tespit edilmesi baktmından
unsurlanndan birini ihtisas komisyonla
n

oluşturmaktadtr.

deki karar alma sürecinin önemli
Bölgesi'ndeki Belediye Meclisleri

"Marmara
Komisyonlannm Üye ProfiW' adım taşwan
araştirma ka ps am m da 95 be le di ye
de ki 51 2 komisyon/o ilgili bilgiler el de
edilmiştir. Bu bildiri, "M ar m ar a
Bölgesi'ndeki Belediye MecUsJeri Kom
isyonlarmm Üye Profili" ad m t taştyan
araşttrmanm im ar ka m isy on la rm
a ilişkin bilgilerinden yararlanarak haz!
rlanm1şttr. im ar ko m is yo nl an üy
profili eğitim~ cinsiyet, m es le k ve yaş gi
elerinin
bi ka nt ita tif ve ka lit at if değişkenler bak1
mmdan fr ek an sa dayall ve çapraz
bi çi m de analiz edilmektedir. imar ko m is
yo nl an er ke k üy e ağrrlfklt, or ta eğitimli
ve or ta yaşli bir gö rü nü m e sahiptir.
Mesleki yap! belediyenin ölçeğine göre de
ğişiklik gö st er m ek te di r. Aynca,
bazı üyelerin m es le kl er in de et ik
problemler
bu lu nm ak ta df f.
A na ht ar Kelime ler: Yerel Yönetim, Yerel
Siyaset, Belediye Meclisi, imar Komisyon
.

THE PROFILE OF MEMBERS IN THE ZONIN
G COMMISSIONS OF MUNICIPAL COUNCI
LS
Ab st ra ct

The ex te nt of th e re pr es en ta tio n of coun
cils by public choice in Local G ov er nm
en t co ns tit ut es th e m ai n
discussion ar ea in th e ca nt ex t of /ocal po
litics. The m ai n ac to r in local politics is
municipal councils. Demographic,
social an d ec on om ic al characteristics of
decision m ak er s in th e councils ar e signi
ficant in te rm s of de te rm in in g w ha t
pa rt s of society is taking place th e re .. An
im po rt an t el em en t oj decision m ak in g pr
ocess in th e municipal council s are
commisions. Within th e sc op e of th e re
search 'T he Proflle of M em be rs in th e
Municipal councils Commissions in
M ar m ar a Region" in fo rm at io n ob ou t 51
2 co m m is si on s in 95 di ffe re nt municipal
ities is ga th er ed . This pa pe r is
pr ep ar ed according to in fo rm at io n ab ou
t re to ns tr uc tio n co m m is si on s in th e rese
arch 'T he Profile of M em be rs in th e
Municipal Councils Commissions in M ar m
ar a Region". The profile of th e m em be rs
of zoning co m m is si on s is an al yz ed
in te rm s of qualitative an d qu an tit at iv e
variabfes such as education, sex, occupa
tion an d ag e hasing on fr eq ue nc e in
a crosswise way. The m em be rs of th e zo
ning co m m is si on s ar e pr ed om in an tly m a/
e having se co nd ar y ed uc at io n an d
middle age. Occupational structure varfe
s according to th e scale of municipalities
. Additionally, in th e occupation of
sa m e m em be rs th er e are et hl ca l prob/em
s.
Keywords: Public Administration, Public
Policy, Municipal Parliament, Re to ns tr uc
tio n Commission.

GiRiŞ

Demokratik siyasal rejim/erde, kamu
yö ne tim in in halka daha yakın ölçekt
eki yapılarını yerel
yö ne tim le r oluşturmaktadır. Bu nedenl
e yerel yö ne tim le r de m ok ra tik kuruml
arın önde gelenlerinden biri
olarak değerlendirilmektedir. Yerel yö
ne tim le rin halkın seçimi ile göreve ge
len organiara sahip olması,
on /a nn kamu hi zm et i sunma özellikleri
yanında siyasal ni te lik le rin in de
öne çıkmasını sağlamaktadır.
Yerel yö ne tim le rd e halkın seçimi ile ol
uşan meclis/erin, to pl um da ki
kesimleri ne derecede temsil
ettiği, yerel siyaset bağlam
ında te m el tartışma alanın
ı oluşturmaktadır. Bu tart
ışmanın iki yönü
bulunmaktadır. ilki, tü m bo yu tla
n ile seçim sürecinin toplumsal kesi
mlerin meclise op tim al düzeyde
yansımasını sağlamaya elverişli ol
up olmamasıdır. ikincisi ise, mecliste
ki temsilcilerin aldıkları kararlar
üzerinde hangi iradenin ne düzeyde
etkili olduğudur. Temsil et tik le ri halk
ın iradesi mi, yoksa halkın
iradesinin önüne geçen oligarşik gr
upların, bü ro kr at ik yapıların
veya çıkar gruplannın iradesi mi?
Demokrasi açısından temsilcinin seçm
enleri ile aynı özellikleri taşımasınd
an daha çok, temsil ettiği
kesimin taleplerine duyarlı olması ve
onların kamu yararı çerçev
esindeki çıkarlarını savunması daha
önemlidir. Şehirlerde yerel siyasetin
temel ak tö rü belediye meclisierindeki
karar alıcı/ann demografik,
sosyal ve ekonomik özellikleri, to pl um
un hangi kesimlerinin meclislerde ye
r aldığının tespit edilmesi
bakımından önem taşımaktad
ır. Karar alıcıların pr of ili ni n
çok yönlü olarak haritalanması ve ka
rar alma
mekanizmasının analizi, yerel
ve yerel üstü siyasal ak tö rle rin be
lediye meclisierindeki karar alma
süreçlerini etki/erne çabalannın anlaşı
lmasında ön em li ve ril er sağlamak
tadır. Bu çalışmalann belli zam
an
aralıklan ile yapılması du ru m un
da toplumsal gelişmeler yanında ka
rar alıcıların pr of ill er in in de nasıl
değiştiğini izlemek m üm kü n
ol ab ilm ek te di r. Belediye meclisleri
ile ilgili çok yönlü haritalama
çalışmalarını bu kapsamda de
ğerlendirmek m üm kü nd ür . Bu
haritalama çalışmalannın ilk aşamasın
ı üye
profıli ile ilgili saha araştırmalar
ı oluşturmakta
dır.

-
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Belediye meclis üyeleri ile ilgili Türkiye'deki araştırmalar genelde tek bir belediye üzerinde
az sayıdadır. Bu
yoğunlaşmaktadır. Birden fazla belediyeyi içine alan geniş kapsamlı araştırmalar ise çok
birlikte, meclis
araştırmalar meclis üyeleri profi li konusunda oldukça önemli bilgil er sunmakla
rı, meclis
komisyonlarının üye yapısı hakkında bir bilgi içerm emek tedir . Her ne kadar meclis komisyonla
üyelerinden oluşan bir yapıya sahip olmakla birlik te, mesleki çeşitliliğin gittik çe arttığı bir toplumsal
iandıniması
yapıda komisyon türlerine göre üye profili, karar alma sürecinin daha iyi anlaşılması ve anlam
Üye
noktasında önemli hale gelmektedir. "Mar mara Bölgesi Belediye Meclisleri ihtisas Komisyonları
Profili Araştırması" bu kapsamda hazırlanarak uygulanmıştır. Araştırma, meclisteki karar alma sürecinde
önemli yere sahip komisyonlar üzerinden yerel karar alıcıların özelliklerine farklı bir noktadan bakmayı
hedeflemiştir.

1. Demokrasi Bağlamında Yerel Yönetimler
Bugün hemen hemen bütün ülkelerde yerel yöne timle re demo krati k kurumların önde
gelenlerinden biri gözüyle bakılır. Bunun başta gelen nedeni, yerel yöne timle rin halkın kendi kendini
yönetmesine imkan veren kurumlar olmasıdır. Halk, bunu, kendi eliyle seçmiş olduğu organlar aracılığı ile
18
yapar. Yerel yönetimler, kamu yönetimindeki diğer hizmet yürüten birimlerden karar organlarının halk
ayrılmaktadır. Bu
tarafından belirlenmesi ve halka yakın bir kadernede bulunmaları bakımından
nitelikleri, hizmet sunan birimler olmanın ötesinde siyasal yönlerinin de öne çıkmasını sağlamaktadır.
Demokrasi ile yerel yöne timle r arasındaki teme l ilişki, yerel yöne timle rin siyasal boyu tunda ortaya
çıkmaktadır.

Yerel yöne timle r; aktif yurttaşlığı geliştirmesi, vatandaşlar ve temsilciler için siyasal eğitim
asına ve
sağlaması, yerel tems ili ve katılımı sağlaması, halka dönüklüğü gelişti rmesi, yerel kimliğin oluşm
mesi, hizmetleri
korunmasına katkıda bulunması, yerel topluluk üyelerinin ihtiyaç ve isteklerini yansıtabil
yerel koşullara daha duyarlı sunulabilmesi, yerel toplu luk üyelerine güç, fırsat ve seçenek sağlaması,
yerel toplu luk kurum ve kuruluşları aracılığı ile yeni demo kratik alanların ortaya çıkmasına katkıda
bulunması gibi yönle ri ile demokrasiyi güçlendiren kurum lar olarak görü lür.
Demokratik bir yerel yöne tim; yerel toplu luk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik,
sosyal ve kültürel zenginliğine ve refahına ilişkin hizmetleri görmek üzere kurulan, bu hizmetleri genel
yetki ile kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren, hiçbir
lığı, insan
ayırım gözetmeden insanı yerel demokrasinin teme li kabul eden, işleyişinde açıklığı, şeffaf
luğa en yakın
haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkele rini yaşama geçiren yelki lerin yerel toplu
19
.
r
yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik yönetimdi
Yerel yöne timle r, tarihsel gelişmenin de beslediği bir anlayışla demokrasinin teme llerin den
özgürlük, eşitlik, temsil ve katılım gibi birçok değerin daha kolay hayata geçirildiği yöne tim birim leri
olarak görülmektedir. Vatandaşların özgürlüklerini kullanabilmeleri için yerel düzey ölçek bakımından
daha elverişli bir ortam sunmaktadır.
Yerel yöne timle r, merkezi yöne tim ile ülkedeki iktidarı payiaşarak anti demo kratik biçimde
otorite tekelleşmesinin ortaya çıkmasının ve özgürlüklerin kısıtlanmasının önüne geçerler. Bir yandan
mışlar"
merkezi yönetimin yerel topluluk üzerinde tümüyle egemen olmasına yol açacak "atan
20
iktidarın
karşı,
rşiye
oliga
yönetimine, diğer yandan yerel seçkinlerin yönetmeyi sürdürecekleri bir yerel
demo kratik olarak paylaşılmasına imkan tanırlar. Merkezdeki yöne tim total iter niteliğe büründüğünde
21
Yerel yöne timle r,
ilir.
geleb
e
halin
yerel yöne timle r kendi başlarına direniş odağı ve muha lefet aracı
ulusal ve yerel iktidarların mekansal düzeyde demo kratik bir yapı için gerekli biçimde bölüşümünü
genişletirler. Yerel
sağlayarak, keyfi iktida riara karşı bir denge oluşturur ve vatandaşların özgürlük alanını
yönetimlerin karar organlarının ve bazı ülkelerde yürütme organlarının halkın oyu ile seçilmesi, onları
temsil bakımından ulusal kurumlara göre çok daha demo krati k bir niteliğe sahip kılar.
Demokrasinin önemli süreçlerinden siyasal katılım yerel yönetimlerde merkezi yönetime göre
çok daha geniş bir çerçevede gerçekleşebilmektedir. Vatandaşlar bireysel olarak ya da örgü tlü biçimde
Ruşen Keleş, Yerel Yönetim ve Siyaset, istanbul: Cem Yayı nevi, 2006, s. 61.
ığı ve !ULA19
Selahattin Yıldırım, Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşimiar, istanbul: T.C. Başbakanlık TOK i Başkanl
EMME Yayını, 1993, s. 37
20
rı, 1989, s. 6.
Oya Çitçi, Yerel Yönetimlerde Temsil: Belediye Örneği, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Yayınla
21
Leslie lipson, Siyasetin Temel Sorun/an, Çev. Fügen Yavuz, istanbul: Türkiye iş Bankası KUltür Yayınları, 2005, s. 301.

18
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karar alma süreçlerine olmak üzere, tüm faaliye tlerine ölçek olarak daha fazla
katılma imkanına sahiptirler. Böylece, yerel düzeyde yaşadıkları çevrenin oluşumu ve yönet imi ile ilgili
taleple rini, beklentilerini, görüşlerini ve öneril erini daha kolay iletebi lirler. Yerel yönet imleri n geniş
tabanh bir siyasal katılmaya imkan tanıması, ulusal düzeydeki demokrasi düzenini ve kurumlarını da
olumlu biçimde besleyen bir unsurdur.

yerel yönet imlerin

başta

Yerel yöneti m, niteliği bakımından demokrasinin yerel düzeyde gerçekleşmesi için elverişli bir
ortam sağlamakla birlikte , demokrasi ile olan ilişkisi bir mutlaklık ve özdeşlik içerme mekte dir. Her yerel
yönet imin demo kratik olduğu da söylenemez. Merkezi düzeydeki otorite nin tekelleşmesine ve diktaya
dönüşmesine bir engel olarak görülm ekle birlikte , dikta tarzı otorite r yapıların yerel düzeyde de doğması
mümk ün olabilm ektedi r. Seçim yöntem i de tek başına yerel yönet imlere demo kratik meşruiyet
kazandırmaya yetme mekte dir. Yerel yönet im organlarının seçim sürecinin demokratik nitelikte olması,
seçim dışındaki siyasal katılma yollarının açık olması, yerel yönet imlerin merkezi yöneti m, yerel halk ve
kurum içi ilişki düzenlerinin demokratik biçimde ve anayasal güvence altında tasarlanmış olması ve
uygulamanın da bu paralelde gelişmesi durum unda o ülkede yerel demok raside n bahsetmek
mümk ündür . Yerel demokrasiden kastedilen yerel bir iktidar odağı olması değil, demo kratik değerlerin
ve model lerin yerel yönet imlerd e egemen kılınmasıdır.

2. Yerel Yöne timle r ve Siyasal Temsil
Birinin veya bir topluluğun adına davranma

22

biçiminde tanımlanan temsil kavramı siyasal

olarak, bir bireyin veya grubun daha geniş bir insan topluluğu adına harek et etmesini sağlayan bir ilişki
biçimidir. insanların görüşlerinin savunulması veya çıkarlarının garanti altına alınması suretiyle temsil,
yönet imin ve yönet ilenler in birbiri ne bağlanmasını sağlar. Temsil, demokrasiden farklı bir şeydir; temsil
yönet im ve yöneti len arasındaki ayrımı kabul ederken, demokrasi bu ayrımı ortada n kaldırmayı ve halkın
kendi kendini yönettiği bir sistem inşa etmey i amaçlar.
19. ve 20. yüzyıllarda demokrasinin yayılması sürecindeki temel proble mlerd en biri "kimin
temsil edilmesi gerektiği" idi. Temsil belli eğitim, sosyal statü, ekono mik durum, ırk ve etnik gruplarla mı
sınırlı olmalı, yoksa bütün yetişkin vatandaşları mı kapsamalıydı? Bu tür sorula r günüm üzde siyasi eşitlik
ilkesinin de genel kabul görmesinin bir sonucu olarak, evrensel oy hakkı ve "bir kişi bir oy" ilkesi ile
23
çözülmüş durumdadır. Demokrasi günümüzde hemen hemen her yerde temsilcilik sistemi ile eş
anlamlı olarak ele alınmaktadır. Demokraside halkın tümü temsil edilir ve kendil erini temsil edecek olan
24
verir.
karar
halk
tüm
olarak
sel
kişiye ve temsilcilerin ne yapacağına en azından dönem
Temsile dayanan bir sistemden söz edebil mek için gerekli koşullar; halkın belirli aralıklarla ve
özgürce, temsilcilerini seçmesi, seçilen temsilcilerin halka karşı sorumlu olması 1 temsilcilerin halkın
temsil edici bir örneğini oluşturmasıdır. Kısacal temsil sisteminin dayandığı temel kavramlar seçim,
sorum luluk ve temsil edicilik niteliği olmaktadır."

Temsilin sadece seçimlerde oy verilmesi ve temsilci kişinin tespit edilmesi olarak ifade edilmesi,
indirgemeci bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Burada önemli olan temsilci kişinin seçildikten sonra
11
1
'neyi ve ukimi" temsil ettiği sorularının cevap bulmasıdır. Temsil edilen şey, temsil edilenlerin görüşleri
26
mi, onların çıkarları mı, mensup oldukları gruplar mı yoksa başka bir şey midir?
Temsil edilenler ve temsil edenle r arasındaki ilişkiye dair farklı yaklaşım ve açıklamalar temsil ile
ilgili teorile rin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu teorile r şu fikirler üzerine yoğunlaşmaktadır; a) Temsilci
kişinin seçmenleri karşısında ne derece özerk olduğu, b} Seçmenierin çıkarlarının temsili ile kanaatlerinin
temsili arasında bir farklılık olup olmadığı, böyle bir farklılık var ise bu ikisinin birbirl eriyle nasıl
birleştirileceği, c) Seçmenierin çıkar ve kanaatleri ile ulusal çıkarlar arasında çelişki olduğu takdir de
27
eceği.
temsilci tarafından hangisinin gözetil

n Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1988, s. 1451.
23
Andrew Heywood, Siyaset, Çev. Bekir Berat Özipek ve diğerleri, istanbul: Liberte Yayınları, s. 324.
24
Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anfamak, Çev. Hüseyin Bal, Ankara: Liberte Yayınları, 2007, s. 60.
~~ Çitçi, s. 20.
Heywood, s. 324.
n
Holden, s. 61-62.
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Demokrasi bakımından temsil edilecek şeyin, temsili sağlayan kişiye göre öncelik kazanması
28
daha önemlidir. Temsil edilen ile temsilci arasındaki ilişkide, temsilcinin seçmenler ile aynı nitelikte
olmasından daha çok, kendini seçenlerin yargıianna paralel davranması, çıkarlarını savunması, onların

taleplerine karşı duyarlı olması hususu öne çıkmaktadır. Temsilcinin seçmenler ile aynı nitelikleri taşıması
konusu, gerçekleşmesi daha zor bir durumu ifade eder. Bununla birlikte, birçok adayın seçmenierin
taşıdığı özellikleri taşıdığından dolayı seçilme beklentisi içinde olduğu da görülme ktedir. Özellikle, yerel
yönetim lerle ilgili seçim süreçlerinde bu durum daha belirgindir.
Temsili bir demokraside halka karşı iki tür sorumlu luk bulunmaktadır. Halk, seçimler yoluyla
siyasal konularda kararlar almaktadır. Ancak, bunun ötesinde seçilen temsilcilerin halkın çıkar ve
görüşlerini temsil etme gibi doğal bir görevi de vardır. Bu görevin yerine getirilmesinde seçimlerin çok
büyük rolü bulunmakla birlikte, seçimlerin dışında da bu görev devam etmekte dir. 29
Temsilci olan kişi, başkalarının düşüncelerinden daha çok temsil ettiği kişilerin düşüncelerini
temsil etmelid ir ve onlar adına konuşmalıdır. Temsilci olan kişi, belli bir durumd a, temsil ettiği insanlar
nasıl davranacak ise öyle davranan kişi olarak nitelend irilebilir. Eğer seçilen kişi kendini seçenleri n dili ile
konuşur ise temsilci lik tam bir hale gelir. Temsilci kendini seçenleri değerlerini paylaşmalıdır. Yani onların
gerçekleriyle uyum içinde olmalıdır. 30

Yerel yönetimler, karar organlarının ve bazı ülkelerde yürütme organlarının halkın oyu ile
seçilmesi nedeniyle temsili demokrasinin önemli kurumları olarak kabul edilmek tedirler. Temsil
bakımından yerel yönetim lerin 4 özelliği öne çıkmaktadır; a) Temsilci ile temsil edilen arasındaki ilişkinin
çok daha etkileşimli kurulabilmesi, b) Yerel halka temsilci lerini daha kolay, daha etkin ve çok yönlü
denetlem e imkanı sunması, c) Temsilcinin temsil ettiği halkın durumu ile ilgili ilk elden ve ulusal
temsilcilere göre daha sağlıklı bilgilere ulaşma imkanı tanıması, d) Daha fazla sayıda vatandaşın temsilci
olarak görev alabilmesi fırsatı tanınmasıdır.
Vatandaşların

ulusal düzeydeki temsil mekanizmalarına üye seçilme yöntemi yle ya da
temsilcilere görüş, öneri ve taleplerini içeren bir "girdi" ile erişimleri sınırlı düzeydedir. Yerel yönetimler
ise, mekansal yakınlılığın sağladığı avantaj sonucu, temsilciler ile temsil edilenle rin yüz yüze, daha yoğun
ve çok yönlü ilişki kurabilmesine elverişli bir ortam sunar. Mekansal yakınlık, temsilcilere temsil ettiği
topluluğun durumu ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilme , dolayısıyla kendine yönelen girdileri daha
sağlıklı değerlendirebilme ve çıktıya dönüştürebilme imkanı sağlar. Temsilciler, üretilen çıktılar karşısında
yerel halkın tepkileri ni daha kısa sürede ve gerçekçi biçimde öğrenebilirler. Bu durum yerel halkın,
temsilcileri daha etkin denetleyebilmesi bakımından da önemlid ir.

Tablo 4. Türkiye'de Yerel Yönetim lerde Seçilmiş Temsilcilerin SayiSI
Temsilcinin
Belediye

Niteliği

Başkanı

Sayısı

2.948

Belediye Meclis Üyesi

34.556

il Genel Meclisi Üyesi

3.284

Köy

Muhtarı

34.305

Köy ihtiyar Heyeti

277.736

Toplam

352.829

Kaynak: http;//www.m igm.go v. tr/Doku manlar /secime _girece k_aday lar.xls (09.08.2011)
Yerel düzeyde temsilcilerin, temsil ettiği kesimlerle seçim dönemle ri dışındaki iletişimlerinin
geliştirilmesini öngören uygulamaya dönük yaklaşımlarla desteklenmesi ve yerel halkın siyasal katılımın
diğer araçlarını daha etkin kullanab ilme imkanına sahip kılınması, siyasal katılım açığını azaltmak ve
demokr atik bir yerel yönetim in gelişmesi bakımından önem taşımaktadır. Vatandaşiann kendilerini
ilgilendiren tüm konularda, yerel yönetim lerin politika belirleme, karar alma ve uygulama sonuçlarının

28

Anne Phillips, "Farklılığa Nasıl Yaklaşmalı: Fikirler Politikası mı, Yoksa Mevcudiyet Politikası mı" Demokrasi ve Farklilik: Siyasal
Düzenin Sm1rlarmm Tart1şmaya AÇJ!mas1, Haz. Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata ve Cem Gürsel, istanbul: Demokrasi Kitaplığı
{WALD), 1999, s. 202.
Holden, s. 61-62.
30
Anthony Arblaster, Demokrasi, Çev. Nilüfer Yılmaz, istanbul: Doruk Yayınları, 1999, s. 121.
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çok boyutlu biçimde katılabilme fırsatına sahip olmalan
gerekmektedir. Ayrıca, fırsatların varlığı kadar bunları kullanan ve geliştiren aktif bir vatandaşın varlığı da
gereklidir.
ile

ilgili

3. Yerel Siyaset

süreçlere

Bağlamında

Belediye Meclisleri

Siyaset, siyasal sistemde yer alan tüm kademelerdeki karar alma mekanizmalannda var olan bir
süreçtir. Bu kademelerden biri olan yerel düzey, kendine özgü bir siyasal alana sahip olarak, ulusal ve
ulus üstü düzeyin birlikte oluşturduğu "yerel üstü" olarak tanımlayabileceğimiz siyaset alanından iktidar
gücü, egemenlik kullanma, değerlerin üretilmesi ve paylaşılması gibi siyasetin temel konuları açısından
farklılıklar

göstermektedir.

Yerel siyaset, yerel düzeydeki toplumu

bağlayıcı

karar alma süreçlerine

ilişkin,

siyasal sistem

içindeki unsurların rolleri ve süreci etkileme çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir_ Bu çerçevede,

yerelin sahip

olduğu

siyasal, ekonomik,

coğrafi

ve sosyal özelliklerin siyaset sürecine çok boyutlu etkileri

yerel siyasetin de niteliğini belirler. Yerel düzeyde alınan kararların çok sayıda insanın yaşamını

ilgilendirmesi, yönlendirmesi, eşitliği, özgürlüğü, hakların dağıtımını, kaynakların ve değerlerin
paylaşımını biçimiendi rmesi, bu süreçleri ve süreci etkileyen unsurları önemli hale getirmektedir.
Yerel siyaset, yerele ait özelliklerin siyaset sürecine çeşitli boyutlarda yaptığı etkiler üzerine
yoğunlaşır. Yerel sosyo-ekonomik özelliklerin, coğrafi faktörlerin, yerel sosyal farklılaşma yapılarının,
çıkar gruplarının, yerel ve ulusal düzeyde otoritelerini belirleme ve kararlarını etkilerneye dönük
etkinliklerini, otoritelerle geliştirdikleri etkileşimleri ve bütün bunların siyasetin genel görünümü
31
üzerindeki etkilerini inceleyen bir kavram olarak öne çıkar.
Kentler, yerel düzeydeki egemenliğin elde edilmesi konusundaki siyasal rekabetin önemli
mekanları durumuna gelmiştir. Kent yönetimini ele geçirmek için siyasal partiler bir iktidar mücadelesi
vermektedir. Ayrıca, yerel çıkarlar söz konusu olunca yerel meslek örgütleri, işçi kuruluşları, tüketiciyi
koruyan örgütler vb. çıkar grupları kent yönetimi üzerinde ağırlıklarını hissettirmek için çalışmaktadır.

Kent yönetimi bu niteliği ile bir çıkarlar arenasıdır.

32

Yerel siyasetin ana kapsamını etkileyen konulardan öne çıkanları; kentsel ekonomi politiği,
kentsel planlama, kentsel sistemler, yerel demokrasi, sivil toplum kuruluşları, istihdam sorunu, sosyal
politikalar, kentsel dönüşüm, sağlıksız kentleşme, bölgeler arası dengesizlikler, enerji sorunu,
dezavantajlı gruplar, köy politikaları, yerel yönetimler ve Avrupa Birliği ilişkileri, çevre sorunları, yerel
araştırmalar, konut ve yerleşme, küreselleşme, siyasal partiler ve özelleştirme olarak saymak
mümkündür.

33

Yerel siyaset bağlamında belediye meclislerinde toplumu bağlayıcı karar almanın genel olarak iki
farklı boyutundan söz etmek mümkündür. Birincisi, belediye meclisi gündemine gelen konuların
görüşülerek karara bağlanması sürecini anlatan, teknik içeriğe sahip dar kapsamlı boyuttur. ikinci boyut
ise, konunun belediye meclisi gündemine gelmeden önceki, kararın oluşması ve kararın uygulanma
sürecini içine almaktadır. Bu üç süreç çerçevesinde yerel siyaset, siyasal sistem içindeki tüm unsurların
rollerini ve siyasal süreci etkileme çabalarının bütününü içeren geniş bir kapsama sahiptir.
Kentlerde yerel siyasetin odağında belediyeler yer almaktadır. Yerel düzeydeki siyasal karar
alma mekanizmasını oluşturan belediyeler, bu durumun bir sonucu olarak siyasal mücadelenin de odak
noktasında bulunmaktadır. Belediye yönetimi hiçbir düzeyde ve anda ne ideolojik ne de ekonomik
açıdan tarafsız kalamaz. Kent içinde çatışan çıkarları ele alır ve farklı düzeylerde süren mücadelenin içine
girer. Böylece, belediye gerçekte ve kendi başına, karşıt toplumsal güçlerin ele geçirmek için uğraştığı bir
nesne, girişilen mücadelenin karşılığı olarak görülür. Belediyenin yönetimini elde etmek, belediyenin
kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını ve uygulamasını sağlamak, belediyenin yürüttüğü yerel
düzeydeki kaynak ve değer dağıtımı sürecini etkilemek bu siyasal mücadelenin temel noktalarını
oluşturur. Yerel siyasette belediyeler odağı oluşturmakla birlikte, tüm siyasal alanı kaplamamaktadır. o
kentteki siyasal nitelikte faaliyet yürüten diğer aktörler de yerel siyasetin kapsamı içinde yer alır.
34

Haluk Alkan ve i. Ethem Taş, Yerel Siyasetin Dönüşümü: Afşin Örneği istanbul: Kesit Yayınları, 2007, s. 16
32
Can Hamamcı, "Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ekseninde BeJediyelerimizin Yapısı ve Demokratikleşme Eğilimi", Ankara
Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, 1981, s. SO.
33
Keleş, s. 107; M. Akif Çukurçayır, "Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset", Yerel Siyaset, istanbul: Okutan Yayınları, 2008, s. 23.
" Hamamcı, s. 120
31
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4. Belediye Meclis

Komisyonları

Türkiye'de 2003 yılından sonra kamu yönetimi alanında görülen yeniden yapılanma çabalarının
bir ürünü olarak çıkarılan 2004 tarihli Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 tarihli Belediye Kanunu ve
Belediye Meclisleri Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde meclis komisyonları yeniden düzenlendi. Yeni
düzenlemelerde Osmanlı döneminden itibaren kullanılan meclis "encümen"i ifadesi "komisyon" olarak
değiştirildi. Belediye meclislerinin tek karar organı durumuna getirilmeleri, her ay toplantı yapma
yöntemine geçilmesi gibi meclisin konumunu güçlendirici düzenlemelere paralel olarak komisyonlar da
daha geniş ve karar alma sürecinde daha etkin olacak biçimde düzenlendi.
Komisyonların

daha demokratik bir süreç ile belirlenmesi, bazı konuların
komisyonlarda görüşülmesinin şart koşulması, belli komisyonların kurulmasının zorunlu tutulması ve
komisyon toplantılarına belediye dışından uzmanların ve çeşitli kesimlerin katkı yapabilmesine imkan
tanınması bu konudaki başlıca düzenlemelerdir.
üye

yapısının

Diğer

bir düzenleme denetim komisyonu uygulamasıdır. Her yıl ocak ayında meclis içinde
denetim komisyonu kurularak, bir önceki yıla ait gelir ve giderlerin denetlenmesi ve meclise bu konuda
rapor sunulmasını içeren uygulama, lO.OOO'in üstünde nüfusa sahip belediyeler için zorunlu tutulmuştur.
Meclisin, belediye üzerindeki etkinliği ve denetim işlevine olumlu katkı sağlayıcı bir mekanizmadır.

4.1.

Komisyonlarının Kurulması

Belediye Kanunu'na göre nüfusu 10.000 ve aşağı olan belediyelerde komisyon kurulması isteğe
bağlıdır. il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu lO.OOO'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile
imar komisyonunun kurulması zorunludur. Diğer alanlarda komisyon kurulması ise meclisin isteğine
bırakılmıştır. Belediye Kanunu'nun ilk taslağında imar ve bütçe komisyonu kurulmasının zorunlu olması
için nüfus sınırı 50.000 olarak tespit edilmişti. TBMM içişleri Komisyonu Raporu'nda, düzenli
kentleşmen in sağlanması için gerekli tedbirlilerin daha küçük yerleşim yerlerinde de alınmasını sağlamak
için nüfus şartının lO.OOO'e indirildiği belirtilmektedir." Büyükşehir belediyelerinde, ölçek büyüklüğü de
göz önüne alınarak, imar ve bayındırlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu,
eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunlu tutulmuştur.
Belediye meclisi, üyeleri arasından en az 3 en fazla S kişiden oluşan komisyon kurabilir.
Büyükşehir belediye meclisleri için komisyon üye sayısı en az S, en çok 9 olarak belirlenmiştir. Meclis,
komisyon la ra üye seçiminden önce, kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Meclis komisyonlarının
bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı da meclis kararında belirtilir.
Meclis, her komisyon için aynı sayıda üye seçmek zorunda değildir. Örneğin, bütçe komisyonu
için S üye seçilirken ta rife komisyonu için 3 üye seçilebilir. Komisyonların üye sayıları meclis tarafından
belirlendikten sonra mecliste bulunan siyasi partiler ile bağımsız üyelere düşen üye sayısı meclis
başkanlığınca hesaplanarak parti gruplarına ve bağımsız üyelere yazı ile bildirilir. Komisyon üye sayısının
hesaplanmasında, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin sayısının meclis üye tam sayısına
oranlandığı bir yöntem uygulanır.
ihtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de parti adına
komisyon üyeliğine aday olabilir. Meclis üyelerinin aynı anda birden fazla komisyonda görev yapması
mümkündür. Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda
komisyona üye vererneyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda
görev alabilirler.

4.2.

Komisyonların Çalışma

Yöntemi

Meclis ihtisas komisyonu üyeleri, seçildikten sonra ilk toplantılarında kendi aralarından bir
başkan ve bir başkan vekili seçer. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplan ır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde, meclis
tarafından yeni üye seçilir. Yeni üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar komisyonda görev yapar.
Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile
düşürülebilir. Partisinden istifa eden meclis üyesinin ihtisas komisyonu üyeliği de düşer.

35

TBMM içişleri Komisyonu Raporu, 26 Nisan 2004, Esas no:l/766, Karar No: 62, http://www.beıgenet.com/yasa/k5215-4.htm!.

Erişim.
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Tablo 5. Belediyelerdeki Komisyon Türleri

Komisyonun

Niteliği

Azami Çalışma Süresi (Gün)

•

Imar

10

Bütçe

5

Eğitim,

Kültür, Gençlik, Spor

5

Tarile ve Esnaf

5

Çevre ve Sağlık

5

Hukuk

5

Sosyal Hizmetler

5

Diğer

5

ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresi içinde veya takip eden günlerde
yapar. Meclis toplantısını takip eden günlerde imar komisyonu en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlar ise
5 iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon üyelerine, toplantılarına
katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte
birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı
ödenecek gün sayısı, kanunda belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz.

4.3. Komisyon Havale Edilen Konular ve Raporların Bağlayıcılığı
Belediye meclisi gündeminde gelen imar ve bütçe ile ilgili konularda karar alınabilmesi için
konunun komisyonda görüşülmesi zorunlu tutulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesi ve
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi uyarınca imar ve bütçe ile ilgili gündem maddesi
önce ilgili komisyona havale edilir. Komisyona havale edilmeden bu konularda meclis karar alamaz.
Komisyonda görüşüldükten sonra ortaya çıkan görüş rapor halinde meclise sunulur. Komisyon
raporundan sonra meclis o konuda karar alabilir.
imar ve bütçe dışındaki konuların komisyonlar a hava le edilmesi ve komisyonlar da görüşülmesi
ise zorunlu değildir. Meclis üyelerinin teklifleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü halinde
bu tür konular komisyonlar a havale edilmeden görüşülerek karara bağlanabilmektedir. Meclis
gündemine gelen konu istenirse ilgili komisyona havale edilebilir. Gerektiğinde bir konu meclis
başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir. Meclis dışında belediye başkanı ya da başka bir
makam 1 görüşülmek üzere bir konuyu meclis komisyonun a hava le edemez.
Meclis, ihtisas komisyonlarının raporları doğrultusunda karar almak zorunda değildir. Meclis,
aynen veya değiştirerek konuyu karara bağlayabileceği gibi komisyon raporunu tamamen de
reddedebilir . Her ne kadar komisyon kararlarının meclis üzerinde bağlayıcı bir niteliği bulunmuyo r ise de,
kararın oluşmasında ilgili komisyon tarafından incelenmesi meclis üyelerinin bilgilenmesi için önemli bir
işlev yürütmekte dir.
Komisyonlar, kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını öngörülen sürenin sonunda
meclise sunmak zorundadır. Komisyon raporu zamanında meclise sunulmadığı takdirde, konu imar ve
bütçe ile ilgili olsa bile meclis başkanı tarafından rapor beklenmede n doğrudan gündeme alınır.
Komisyon raporları alen ilir, çeşitli yollarla halka duyurulur. Komisyon raporları, isteyenlere belediye
meclisi tarafından tespit edilecek bedel karşılığında verilir.

4.4. Komisyon Çalışmalarına Meclis Dışından Katkı Sağlanması
2003 yılından sonra yerel yönetimlerl e ilgili yeniden yapılanma çalışmalarının temellerind en biri
olarak kabul edilen "Katılımcılık ve Çok Ortaklılık: Yönetişim" kavramlarının bir yansıması olarak meclis
komisyonlarında katılımcı bir süreç öngörülmüştür. Komisyon toplantılarına meclis üyeleri dışında resmi
ve sivil çeşitli kurum temsilcileri ve uzman kişilerin katılarak görüşlerini aktarmalarına imkan tanınmıştır.
Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üniversitele r, sendikalar ve gündemdek i konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri komisyon toplantılarına katılabilecek kişiler olarak kanunda belirtilmiştir. Bu kişiler, oy hakkı
bulunmadan kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu
toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon toplantıları bu kesimler dışında halka açık değildir.

Kurarndan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikal ar

214

ihtisas komisyonları toplantılarına kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımının nasıl
gerçekleşeceği ile ilgili olarak belediye meclisi önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir
komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda, meclis
komisyonu süreçle ile ilgili gerekli tedbirle ri alarak katılımı sağlayabilir.

5. Marma ra Bölgesi Belediye Meclis imar Komisyonları Üye Profili Araştırması
Meclis üyelerinin meclis gündemine gelen konulardaki araştırma ve bilgi edinme çabaları ile bu
konudaki süreç altyapısının çok yeterli olmadığı düşünüldüğünde komisyon çalışmaları daha da önem
kazanmaktadır. Yerel siyaset üzerinde etkili faktörlerin karar alma süreci üzerindeki etkilerinin son
noktası meclis kararıdır. Komisyon raporlarının meclis kararlarına temel teşkil etmesi, bu bağlamda
komisyonları daha da önemli hale getirme ktedir.
Belediye meclisleri üzerine yapılan araştırmalar kadar ihtisas komisyonları ile ilgili araştırmalar
da meclislerdeki karar alma süreci, meclisin kurum içindeki etkinliği ve yerel halkın yönetime katılımı
konusunda önemli veriler sunmaktadır. Komisyonların üye profili, komisyon kararlarının analizi,
komisyonların uzman kişilerden ve ilgili kurumların bilgisinden ne düzeyde yararlandığı, komisyon
raporlarının hazırlanmasında belediye bürokra sinin katkı düzeyi, komisyon üyelerine yönelik eğitim
programlarının tasarımı, komisyonların daha etkin çalışması için yapılabilecek düzenle meler gibi çok
yönlü araştırmalar bu kapsamda sayılabilir.
Marmar a Bölgesi'ndeki belediye meclislerinde yer alan ihtisas komisyonları na yönelik üye profili
araştırması bu çerçevede tasarianarak uygulanmıştır. Komisyon üyeleri eğitim, cinsiyet, meslek ve yaş
gibi kantitat if ve kalitatif değişkenler bakımından analiz edilmiştir. Komisyon üyeleri profili ile ilgili
araştırma kapsamında veriler sistematik bir veri toplama yöntemi olan anket kullanılarak elde edilmiştir.
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. ilk bölümde belediye meclisi ile ilgili üye sayısı, üyelerin
partilere dağılımı ve üyelerin cinsiyet durumu ile ilgili sorgulama yapılmaktadır. ikinci bölüm
komisyon la ra ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda belediyelerdeki komisyon sayısı, komisyonların
adları ve komisyon üyeleri ile ilgili bilgilerin elde edilmesine yönelik sorular yer almaktadır.
Araştırmanın

evrenını

Türkiye'deki tüm belediye meclisierindeki komisyon üyeleri
oluşturmaktadır. Ancak, Marmar a Bölgesi'nin diğer bölgelere göre sahip olduğu önemli sosyo-ekonomik
farklılıklar, bu bölgedeki sonuçları diğer bölgelere genelierne imkanını azaltmaktadır. Bu nedenle
belirlenen parame trelerle evren sınırlandırılarak "Çalışma Evreni" oluşturulmuştur. Çalışma evreni,
Marmar a Bölgesi'nde yer alan il ve ilçe belediyeleri olarak belirlenmiştir. Bu evrenin içinde belediye
türleri bakımından büyükşehir, büyükşehir ilçe, il ve ilçe belediyeleri bulunmaktadır.

Tablo 6. Çalışma Evreni ve Örnek/em
Grup

Grup 2

Grup 3

Belediyesi

Nüfusu 10.000 ve
üstü Belediyeler

Nüfusu 10.000 ve
Altı Belediyeler

Evren

4

7

ll

Örnekle m

4

6

lO

Niteliği

il

ilçe

ı

Büyükşehir

Toplam

Evren

lll

35

146

örnekle m

97

25

122

örnekle m olarak çalışma evreni içinde Marmar a Belediyeler Birliğine üye olan belediyeler kabul
edilmiştir. Bu çerçevede çalışma evrenind e yer alan, ancak belediye birlik üyesi olmayan 24 ilçe ve 1 il
belediyesi, örneklem dışında tutulmuştur. Birliğin üye sayısının büyüklüğü, örneklem in kabul edilebili r
temsil niteliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, örneklernden elde edilen veriler üzerinde
yapılacak analiz sonuçlarının çalışma evrenine genellenmesi mümkündür.

------
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Tablo 7. Geçerli Gözlemdeki Belediyelerin Nüfus

Dağılımı

iı

Büyükşehir

Toplam
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Büyükşehir ilçe

ilçe

Nüfus Dilimleri
Sayı

Sayı

SaV'

(%)

14

14,7

10.000·49.999

22

23,2

50.000-99.999

10

10,5

1

100.000-299.999

24

25,3

2

300.000·499.999

13

13,7

500.000-999.999

9

9,5

1

25,0

3

3,2

3

7S,O

95

100,0

4

100,0

9.999 ve

Aşağısı

1.000.000 ve
Yukarısı

Toplam

(%)

(%)

Sayı

Sayı

(%)

14

42,4

8

14,5

14

42,4

33,3

6

10,9

3

9,1

66,7

20

36,4

2

6,1

13

23,6

8

14,5

55

100,0

33

100,0

100,0

3

(%)

Örneklernde yer alan belediyeler üzerinde yürütülen anket çalışması sonucu geçerli gözlem
sonuçlan Tablo 7 ve Tablo 8'de yer almaktadır. Geçerli gözlem içinde yer alan 95 belediyeden 512
komisyon ve 2.531 komisyon üyesi ile ilgili geçerli veri elde edilmiştir. Belediye türü açısından
bakıldığında büyükşehir belediyelerinin tamamı, illerin %50'si ve nüfusu 10 binin üzerindeki ilçeterin
%76'sından geçerli veri elde edilmiştir. Nüfusu 10 bininaltında yer alan ve meclis komisyonu kurulması
zorunlu olmayan ilçe belediyelerin ise %56'sından geçerli veri elde edilebilmiştir.

Tablo 8. Geçerli Gözlemin iliere ve Belediye Türlerine Dağliımı
Toplam

Büyükşehir

il

Büyükşehir

iller
Sayı

(%)

25,0

37

67,3

ı

25,0

8

ı4,5

ı

25,0

5

9,ı

Sayı

(%)

Sayı

(%)

istanbul

38

40,0

ı

Kocaeli

9

9,5

Bursa

8

8,4

Çanakkale

8

8,4

Sakarya

8

8,4

Balıkesir

7

7,4

Edirne

6

Bilecik

ilçe

Ilçe
{%)

Sayı

(%)

2

6,ı

7

21,2

2

6,ı

6

ı8,2

6,3

6

18,2

3

3,2

3

9,ı

Kırklareli

3

3,2

3

9,ı

Yalova

3

3,2

2

6,ı

Tekirdağ

2

2,ı

2

6,ı

95

ıoo,

33

ıoo,

Toplam

Sayı

ı
ı

25,0

5
ı

1

4

33,3

ıoo,o

3

9,ı

33,3

33,3
ıoo,o

ss

100,0

Marmara bölgesinde l l il bulunmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen geçerli gözlemin
iller itibariyle belediyelere dağılımı Tablo 8'de yer almaktadır. Bölgenin nüfus ve belediye sayısı
bakımından en büyük ili olan istanbul geçerli gözlernde de bu niteliğine paralel olarak %40 ile en fazla
paya sahiptir. Bu kapsamda büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde en fazla istanbul'dan geçerli
gözlem verisi elde edilmiştir. Normal ilçe belediyelerinde ise Çanakkale, Balıkesir ve Edirne en fazla
geçerli gözlem sağlanan il durumundadır.

5.1. imar Komisyonlarına Dair Genel Bulgular
Marmara Bölgesindeki belediye meclisleri ihtisas komisyonları ile ilgili araştırmada elde edilen
verilerden sadece imar komisyonları ile ilgili olanlar burada ele alınmaktadır. Saha araştırmasının diğer
komisyonlarla ilgili sonuçlan bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çerçevede 95 belediye
meclisindeki imarla ilgili 104 komisyon ve bu komisyonlarda üye olarak görev yapan 495 kişinin verileri
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birçok değişken bakımından analiz edilmiştir. imar komisyonlarına dair bulgular kapsamında komisyon
üyelerinin eğitim, yaş, cinsiyet ve meslek özellikleri ile ilgili verilerin analiz sonuçları
değerle n d ir ilmektedir.
Bölgenin nüfus, belediye sayısı ve ölçeği bakımından en büyük ili durumunda ki istanbul, bu
durumun bir sonucu olarak en büyük payı almaktadır. incelenen imar komisyonlarının %44,2'si, nüfus
bakımından bölgede %60,6 düzeyinde paya sahip istanbul'da yer almaktadır. Kocaeli ve Çanakkale
geçerli gözlernde %8,7, Bursa ve Sakarya ise %7,7'1ik bir paya sahiptir. Bölgedeki diğer iller de nispeten
ölçekleri ile orantılı biçimde geçerli gözlernde yer almaktadır.

Tablo 9. Geçerli Gözlemdeki imar Komisyonfarmm iliere Göre Dağlftmt

il

Komisyon Sayısı

istanbul

46

Kocaeli

9

Çanakkale

9

Bursa

8

Sakarya

8

Balıkesir

7

Edirne

6

Kırklareli

3

Yalova

3

Bilecik

3

Tekirdağ

2

ı

Araştırmanın geçerli gözleminin %54,8'i büyükşehir ilçe belediyeleri ndeki imar komisyonlarına
dayanmaktadır. ikinci önemli grubu %35,6 ile normal ilçelerdeki komisyonlar oluşturmaktadır. Böylece

%90

oranında

ilçe belediyelerindeki komisyon la ra dayanan bir veri durumu söz konusudur.

Tablo 10. Geçerli Gözlem Kapsaromdaki imar Komisyonlarmm Belediye Türlerine Göre Dağtftmt
Belediye Türü
Büyükşehir

il
Büyükşehir ilçe

ilçe
Toplam

Komisyon

Sayısı

7
3
57
37
104

5.2. imar Komisyonları Üye Analizi Bulguları
imar komisyonu üyeleri ile ilgili araştırmanın bu bölümünde yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek
bakımından üyelerin özellikleri analiz edilmiştir. Genel bulgular yanında daha anlamlı bilgiler elde
edilmesi amacıyla belediye türüne göre yapılan analize de yer verilmiştir. Komisyon üyelerinin ayrıntılı
profilinin ortaya konulması, belediye meclisindeki karar alma sürecinde önemli bir aktör olan
komisyonların rolünün anlaşılması bakımından önem taşımaktadır.

5.2.1. imar Komisyonlarının Yaş Durumu
imar komisyonları üyeleri ağırlıklı olarak 45·54 yaş diliminde yer almaktadır. ikinci olarak ise
üyeler 35·44 yaş diliminde yoğunlaşmaktadır. imar komisyonları Marmara bölgesindeki belediyelerd e
yer alan diğer komisyonlara göre değerlendirildiğinde orta yaşlı bir görünüme sahiptir. Üye profilinde
25·34 yaş diliminde genç üyelerin daha fazla olduğu komisyonlar; hukuk, eğitim ve kültür ile dış ilişkiler
olarak öne çıkmaktadır. Orta yaş 35-54 diliminde dış ilişkiler, ulaşım ve trafik, imar, plan ve bütçe
komisyonu daha yüksek paya sahiptir.
Belediye meclisierindeki zorunlu komisyonlar dan imar
komisyonu, plan ve bütçeye göre daha yaşlı niteliğe sahiptir. imar komisyonunda 25·44 yaş arası üyelerin
payı %37 iken plan ve bütçe komisyonlarında bu oran %41'dir.
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Tablo 11. imar Komisyonlan Üyelerinin Yaş Dağılımı
Yaş

Dilimleri

Oran{%)

25-34

9,2

35-44

27,8

45-54

39,7

55-64

21,3

65 ve Üstü

2,0

Toplam

100,0

imar komisyonları ile ilg'ıli üye yaş analizi belediye türüne göre genişletildiğinde dağılımda bazı
değişiklikler gözlemlenm ektedir. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri daha genç bir profil çizerken
il ve ilçe belediyeleri daha yaşlı bir profile sahiptir. Büyükşehir ve büyükşehir ilçede 25-34 yaş diliminde
yer alanlar il ve ilçeye göre yaklaşık iki kat daha fazladır. 25-44 dilimine göre bakıldığında büyükşehir
{%38,9) ve büyükşehir ilçe {%40,3) belediyeleri il {%20) ve ilçe (%32) belediyeleri ne göre daha genç
yapısını sürdürmekt edir. Diğer taraftan, tüm belediye türlerinin en fazla yoğunlaştığı dilim 35-44 yaş
dilimi olarak görülmekte dir. Orta yaşta il belediyeleri daha fazla paya sahip iken, büyükşehir ilçe
belediyeleri daha az paya sahiptir.
Tablo 12. imar Komisyonlan Üyelerinin Belediye Türlerine Göre Yaş Dağılımı {%}
Yaş Dilimleri

Büyükşehir

il

Büyükşehir ilçe

ilçe

25-34

11,1

6,7

10,7

6,0

35-44

27,8

13,3

29,6

26,0

45-54

44,4

53,3

36,7

42,0

55-64

13,0

26,7

20,4

25,3

65 ve Ustü

3,7

2,6

0,7

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

5.2.2. imar Komisyonlarının Cinsiyet Durumu
Belediye meclisi üyeleri içinde kadın üyelerin oranı Türkiye genelinde 2004'de %2,37 düzeyinde
iken 2009 seçimlerinde %4,4'e yükselmiştir." Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerd e yer alan meclis
üyelerinin %8,2'sinin kadındır. Düşük bir değer olmakla birlikte, Türkiye belediye meclisleri ortalamasının
2 katı düzeyindedir. Belediye meclisi başına kadın oranı ortalaması ise %7'de kalmaktadır.
Araştırma kapsamında geçerli veri elde edilen 95 belediyede görev yapan meclis üyelerinin
%9.9'u kadındır. Marmara bölgesinde belde belediyeleri nin de dahil olduğu meclis üyeleri ortalaması
olan %8,8'in az üstündedir. Bu oran, il ve büyükşehir ilçe belediyeleri nde %1l'e kadar çıkmaktadır.
ilçelerde ise %7,3'e gerilemekte dir. Ölçek büyüdükçe kadın temsilinin de artması söz konusudur.
Belediyelerdeki tüm komisyonlarda üyelerin %12,9'u kadın üyeden oluşmaktadır. Bu sonuç kadınların
komisyonlarda meclisteki temsil oranlarının üzerinde bir oranla yer aldıklarını ortaya koymaktadır.
Kadın üyeler genel olarak komisyonlarda meclisteki oranların üstünde bir paya sahip iken imar
komisyonunda tam tersi bir durum gözlemlenmiştir. Araştırma kapsamındaki 104 imar komisyonun daki
kadın üyelerin oranı %6,7'de kalmaktadır. Bu düzey, Marmara Bölgesi'ndeki belediye meclisierind eki
kadın üye oranının (%8,2) bile altında kalmaktadır.
Tablo 13. imar Komisyonlan Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı {%)
Cinsiyet

Oran(%)

Erkek

93,2

Kadın

6,8

To lam

100,0

imar komisyonlarının cinsiyet dağılımı genel veriler yanında belediye türlerine göre ayrıca analiz
edildiğinde il belediyeleri dışında farklı bir tablo ile karşılaşılmamaktadır. Büyükşehir ilçe ile normal ilçe
36

2004 verileri için bkz. http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2004 Kadin SecilmisSayi ve Oranlari.xls; 2009 verileri için bkz.
http:Uwww.mi gm.gov.tr/Dok umanlar/ cinsiyetlerine gore seeilm is sayilari.pdf. (erişim tarihi: Ocak 2012)
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belediyeleri aynı düzeydedir. Büyükşehir belediyelerinde kadın üyelerin oranı biraz daha düşmektedir. il
belediyesinde diğerlerinden farklı olarak %20 gibi nispeten yüksek bir seviyeye çıkmaktadır.
Tablo 14. imar Komisyonfon Üyelerinin Belediye Türlerine Göre Cinsiyet Dağılımı(%}
Toplam
Kadın Üye
Erkek Üye
Belediye
Büyükşehi

94,4

5,6

100,0

il

80,0

20,0

100,0

Büyükşehi

93,3

6,3

100,0

ilçe

93,5

6,5

100,0

5.2.3. imar Komisyonlarının Eğitim Durumu
Komisyon tipi çalışmalarda önemli noktalardan birisi, üyelerin komisyonun çalışma alanıyla ilgili
bilgi ve tecrübe donanımının ne düzeyde olduğudur. Belediye meclisi üyelerinin eğitim nitelikleri ile
komisyon türü arasındaki ilişkinin analiz sonuçları, bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır.
Belediye meclislerinin temel komisyonu olan imar komisyonlarının eğitim profili nispeten orta
düzeylerdedir. Lisans ve lisansüstü eğitimde imar komisyonu %57,6'de kalmaktadır. imar

komisyonundaki ilkokul ve ortaokul

mezunlarının oranı

(%20,2) da birçok komisyondan yüksektir.

Tablo 15. imar Komisyonfon Üyelerinin Eğitim Dağılımı {%}
Eğitim

Oran(%)

Düzeyi

11,7

ilkokul
Ortaokul

8,5

Lise

17,6

Ön lisans

4,0

55,4

Lisans

2,2

Lisansüstü

100,0

Toplam

imar komisyonları üyelerinin eğitim düzeyi belediye türlerine göre analiz edildiğinde yaş ve

cinsiyetteki benzer analize göre farklılaşmaların daha fazla olduğu görülmekte dir. Büyükşehir
belediyelerinde üyelerin eğitim düzeyi oldukça yükselmektedir. Bu tabloda büyükşehir meclisinin oluşma
mekanizmasının da etkili olduğu söylenebilir. Büyükşehir ilçe belediyeleri nde eğitim düzeyi
değişmektedir. Lisans ve lisansüstü payı (%62,6)'da kalmaktadır. ilçelerdeki imar komisyonlarındaki
üyelerin eğitim durumu genel ortalamaların altındadır. Lisans ve lisansüstü mezunlar %36,5'e ancak
ulaşmaktadır. ikinci ağırlıklı grup lise mezunlarıdır. Geçerli gözlem olarak sınırlı temsile sahip il

belediyelerinde genel ortalamaya
çekmektedir.

yakın

bir lisans mezunu

payı

var iken %21,4'1ük ilkokul

payı

da dikkat

Tablo 16. imar Komisyonla n Üyelerinin Belediyelere Göre Eğitim Dağılımı (%}
Büyükşehir

lı

Büyükşehir ilçe

ilçe

ilkokul

1,9

21,4

10,7

16,0

Ortaokul

1,9

7,8

12,8

Lise

1,9

14,3

15,2

27,6

Ön lisans

1,9

7,1

3,3

5,8

90,7

57,1

58,9

36,5

3,7

•

100,0

100,0

Eğitim Düzeyi

Lisans
Lisansüstü

1,9
100,0

Toplam

100,0

düzeyi yüksek imar komisyonlarında üyelerin çalışmalara katkısının benzer düzeylerde
olması beklenirken, eğitim düzeyi daha düşük olan komisyonlarda lisans ve lisansüstü mezuniyete sahip
az sayıdaki üyenin daha fazla teknik destekle katkı sağlaması ve kararları yönlendirmesi de mümkün
gözükmektedir.

---

Eğitim

------
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5.2.4. Komisyon Türlerine Göre Üyelerin Meslek Durumu
Belediye meclisierindeki komisyon üyeleri profili araştırmasının en temel analizi, üyelerin
meslek durumudur. Belediye meclisinde karar alma sürecinde kararın oluşmasına zemin teşkil eden
raporların hazırlayıcısı oian üyelerin hangi mesleğe sahip oldukları, mesleklerin komisyonların çalışma
alanları ile ilişkisi, herhangi mesleki bir kümelenmenin var olup olmadığı ve belediye türüne göre
komisyonlardaki meslek profilinin durumu analiz kapsamında sorgulanan başlıca noktaları
oluşturmaktadır.

Meslek analizleri bazı veri problemlerini içinde barındırmaktadır. Üyenin kendi mesleği olarak
tanımladığı alan ile meclis üyesi iken çalıştığı mesleğin aynı olduğuna dair kesin bilgi bulunmamaktadır.
Meşgul olduğu meslek farklı olmasına rağmen, mezun olduğu eğitim kurumunun kendisine verdiği
unvanı kullanmak yaygın görülen diğer bir durumdur. Meslek konusunda belli bir kriter ve standart
bulunmadığından tanımlama üyenin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Bütün bu problemlere rağmen,
anketlerden elde edilen veriler komisyon üyelerinin meslek özelliklerine dair önemli bilgiler sunmaktadır.
Meslek verilerinin yukarıda belirtilen veri problemlerini içinde barındırması nedeniyle genel nitelikteki
gruplandırmalar tercih edilmemiştir. Dönemler itibariyle mesleklerin oranları çıkarılarak daha yüksek
düzeydekilerin tablolaştırıldığı bir metot izlenmiştir.

Tablo 17. imar Komisyon/art Üyelerinin Meslek Dağilimi (%)
Meslek

(%)

Meslek

(%)

Meslek

(%)

Avukat

2,4

Imalatçı

0,2

Serbest

5,9

Doktor

0,2

iş Adamı

1,0

Şehir Plancısı

0,2

Eczacı

0,6

işçi

1.4

Tekniker/Teknisyen

1,6

Eğitim ci

0,6

işletmed

0,8

Tekstilci

0,8

Mali Müşavir/Muhasebeci

0,8

Ticaret

7,3

2,0

Turizm

0,4

Emekli

10,9

Emlakçı

Esnaf
Ev

Hanımı

Medya

12,5

Mimar

13,9

Yönetici

2,2

Mühendis

24,8

Ziraatçı

1,2

Müteahhit

2,8

Diğer Meslekler

3,2

Sanayici

0,6

Cevapsız

0,4

0,2

Halkla ilişkiler
iktisatçı/E ko nam ist

Çalışanı

0,2

0,6

Toplam

100

•

Imar komisyonu üyelerinin meslekleri içinde mühendisler %24,8 ile ilk sırayı almaktadır. Bu
sonuç üzerinde imar komisyonlarının teknik çalışma alanı kadar, mühendislik mesleğinin içinde
barındırdığı çeşitliliğin de etkisi kabul edilebilir. Nitekim, imar komisyonlarında mühendis kategorisinde
yer alanların %67'si mühendis, %12'si harita mühendisi, %7'si makine mühendisi biçiminde kendini
tanımlamıştır. Kuşkusuz %67'1ik mühendis tanımlaması içinde de mühendisliğin farklı alanlardaki
uzmanlıklarının olması muhtemeldir.
imar komisyonlarında ikinci sırada yine imarla doğrudan ilgi kurulabilecek mimarlık (%13,9)
mesleği gelmektedir. Esnaf (%12,5), emekli (%10,9) ve serbest meslek (%5,9) sahipleri imar
komisyonunda ilk beş içinde yer alan diğer mesleklerdir. Bu durum, belediye meclisierindeki genel üye
profilinin bir yansıması olarak görülebilir. Emekiiierin de mühendis veya diğer bir meslek sahibi olması da
mümkündür.

Siyasal partiler, meclis üyesi aday listelerini hazırlarken meclisin iki önemli komisyonu olarak
kabul edilen imar ile plan ve bütçe komisyonlarını öncelikli olarak dikkate almaktadırlar. Bu iki
komisyonun çalışma alanlarına göre uzmanlık sahibi kişiler aday olarak belirlenmekte ve belediye meclisi
seçimlerinde listede ilk sıralarda yer bulmaktadır. Bu yaklaşım, belli bir ölçeği n üzerindeki belediyelerde
siyasal partiler için seçimlerde uygulanan temel stratejilerden biri halini almıştır.
Meclis komisyonları türüne göre üyelerin meslek analizinde ikinci aşamayı belediye çeşitlerine
göre verilerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Belediye türüne göre yapılan analiz sonuçları genel
sonuçlardan farklılık göstermektedir. imar komisyonları üyeleri içinde mühendis ve mimarlar toplamda
%38,7'1ik paya sahiptir. Bu oran büyükşehir belediyelerindeki imar komisyonlarında %77,8 gibi yüksek bir
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orana çıkmaktadır. Diğer meslekler oldukça düşük temsile sahiptir. Eldeki veriler, büyükşehirdeki
mühendislerin büyük çoğunluğunun inşaat mühendisi olduğu gösterm ektedir.
Mühendis ve mimarlar, büyükşehir ilçe belediyelerinde %41,8 ve il belediyelerinde %50
düzeyindedir. ilçe belediye meclisierindeki imar komisyonlarında ise çok farklı bir tablo karşımıza
çıkmaktadır. En fazla paya sahip ilk üç meslek esnaf, emekli ve serbest meslek olarak sıralanmaktadır.
Mühend is ve

mimarların oranı

%19,3'de

kalmıştır.

Tablo 18. imar Komisyonları Üyelerinin Belediyelere Göre Meslek Dağıiimı (%)
Büyükşehir

il
Meslek

(%)

Meslek

Mühendi s

53,7 Mühendi s

Mimar

24,1

Emekli

3,7

(%)
28,6

Esnaf

21,4

Mimar

21,4

Serbest

3, 7 Emekli

7,1

iktisatçı/Ekonom ist

3,7 Ticaret

7, ı

Medya Çalışanı

3,7 Mali Müşavir/Muhasebeci

7,1

Avukat

1,9 Tekniker/Teknisyen

7,1

Eczacı

1,9

Mali

1,9

Müşavir/Muhasebeci

Büyükşehir

ilçe

ilçe

Meslek

Meslek

(%)

(%)

Mühendis

27,4

Esnaf

23,1

Mimar

14.4

Emekli

19,2

Esnaf

8,5 Serbest

11,5

Ticaret

8,5

10,3

Emekli

7,8 Mimar

9,0

Müteahhi t

4,1 Ticaret

7,7

Yönetici

4,1

işçi

3,8

Avukat

3,7

Ziraatçı

3,8

Serbest

3,3 Tekniker/Teknisyen

Mühendis

2,6

Ekonomik seçkinlik ve imar faaliyeti ni bir arda temsil eden m üteahhi tlerin belediye meclisindeki
üyelikleri ve özellikle imar komisyonunda yer almaları, yerel siyaset konusundaki tartışmalarda sıkça
gündeme gelmekt edir. Araştırma verilerin e göre imar komisyonlarında genel olarak müteah hitlerin oranı
%2,8'dir. Bu oran büyükşehir ilçe belediyelerinde o/o4,1'e kadar çıkmaktadır. Müteah hit olduğu halde
kendini mimar, mühendis ya da diğer mesleği ile tanımlayanların da olabileceği dikkate alındığında, bu
oranların daha yükselmesi söz konusudur.
Bir şehirde müteah hitlik faaliyetinde bulunan kimselerin, imar düzeni konusunda belediye
meclisi tarafından alınacak kararlara temel teşkil eden raporları hazırlayan bir komisyonun üyesi olmasını
etik ilkeler ile bağdaştırmak mümkün değildir. Benzer durum imarla ilgili faaliyet gösteren ticari bir
kuruluş ile ilişkisi bulunan mühendis, mimar ve diğer mesleğe sahip üyeler içinde geçerlidir.

Sonuç ve Önerile r
Belediye meclisierindeki üyelerin genel üye profili yanında, karar alma sürecinde temel role
sahip, çekirdek kurul niteliğindeki meclis komisyonlarının üye profili de önemli bir çalışma alanı
durumundadır. ihtisas komisyonları, aynı zamanda daha etkin çalışma gösteren meclis üyelerin in de yer
aldığı kurullardır. Bu çerçevede tasarlanan Marmar a Bölgesi'ndeki belediye meclislerinde yer alan ihtisas
komisyonları üye profili araştırması ile önemli bulgular elde edilmiştir.
imar komisyonlarının yaş durumu diğer komisyonlara göre orta seviyede yer almaktadır.
Bununla birlikte, büyükşehirlerdeki belediyelerde gençlerin oranı yükselmektedir. Meclis komisyonları,
meclisierin üye yapısına paralel olarak erkek egemen bir görünüm e sahiptir. Bu durum imar
komisyonlarında meclis ve diğer komisyonların profiline göre çok daha belirginleşmektedir. Kadın
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üyelerin imar gibi önemli bir komisyona pek tercih edilmediği, diğer komisyonlara daha çok seçildiği
anlaşılmaktadır. imar komisyonu üyelerinin eğitim düzeyinin %60'a yakın oranda lisans ve lisansüstü
dilimde yer alması teknik bir komisyon bakımından olumlu görünmektedir. Bu oranların imar
konusundaki teknik konuların daha karmaşık bir hal aldığı büyükşehirlerde daha yüksek oraniara çıkması
da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Kamu görevlile rinin meclis üyesi seçilmesi önündeki engeller, meclislerdeki meslek çeşitliliğini
ve uzmanlığı da azaltan bir etkiye sahiptir. Büyükşehirlerdeki belediyelerde bu durumu n meclislerdeki
etkisi sınırlı iken ilçe belediyelerinde bu etkiyi açık olarak görmek mümkün dür. ilçe belediyelerindeki
komisyonlarda esnaf, emekli ve serbest meslek sahiplerine dayanan yapının varlığını sürdürdüğü
görülme ktedir. Bununla birlikte, Türkiye'de özel sektörün gelişme düzeyi bu durumu n olumsuz
yansımasını gittikçe azaltmaktadır.
imar komisyonu üyelerinin meslek özellikleri, teknik yönü ağır basan bir kurul niteliğine ve
Türkiye'deki genel meclis üyesi profiline paralellik gösterm ektedir. Mühend islik gibi teknik meslekler ilk
sırada yer almakla birlikte, esnaf, emekli ve serbest meslek sahiplerinin de önemli oranda varlığı bu
durumu n bir göstergesidir. Büyükşehirlerdeki belediyelerde teknik mesleklerin oranının artması önem
kazanmaktadır.

Belediyelerde komisyon üyeleri belirleni rken etik ilkelere dikkat edilmesi önem taşımaktadır.
Aslında bu yaklaşımı, meclis üyesi adaylarının tespitine kadar götürme k daha yerinde bir yaklaşımdır.
Üyelerin mesleği ile komisyonun çalışma alanı arasındaki ilişki, üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif
biçimde yapmalarını zedeleyecek bir nitelikte olmamalıdır. imar komisyonu-müteahhit üye ilişkisinde
olduğu gibi etik ilkeleri zedeleyen üye profiller i, yozlaşma olgusuna kadar gidebilecek etik açığı na neden
olabilme ktedir.
imar komisyonu üyelerinin eğitimleri ve mesleklerinin komisyonun çalışma alanına paralel bir
nitelikte olması önemli bir durumdur. Ancak bu noktada, meclis üyelerinin seçimlerden sonra eğitim
programları ile desteklenmesi, komisyon üyelikle rinde muhalef ete mensup üyelere de çoğunluk
durumuna bakılmaksızın yer verilmesi, komisyonlar oluşturulurken üye ile komisyon çalışma alanı
ilişkisinde etik ilkelere dikkat edilmesi, bürokrasi ile komisyo nlar arasında sağlıklı bir ilişki düzeninin
kurularak bilgi akışının etkin işletilmesi ve komisyonlar tarafından yazılan raporların meclis üyelerine
karar öncesinde yeterli düzeyde bilgi verecek nitelikte olması belediyenin kurumsal yapısı içinde önemli
noktalardır.

Meclis gündemine gelen bir konu üzerinde görüş bildirme konumundaki komisyon üyelerinin, iç
çevre yanında belediye dışındaki çevre ile de sağlıklı bir ilişki düzeni içinde olması önem kazanmaktadır.
Komisyon üyelerinin, Belediye Kanunu'nda da öngörülen çerçevede, toplumu n çeşitli kesimlerinin,
uzmanların, üniversite, kamu kurumları ve kent konseyi gibi organizasyonların görüşlerini almaları
raporların niteliğini zenginleştiren bir yöntemdir.
imar komisyonu belediye paydaşlarının bilgi ve görüşlerini ifade etmeler i noktasında adeta bir
organizatör ve modera tör rolüne sahip olmalıdır. Bu yaklaşım, "kim yönelir? " sorusuna "halk için
temsilciler yönetir1' cevabının verilebilmesi için bir ön koşul durumundadır. Komisyon üyelerinin profil
çeşitliliği, bu ilişkilerin geliştirilmesine olumlu katkı yapabilecek bir unsurdur. Şehirdeki bir çok kesim le
şeffaf, formel ve demokr atik bir yaklaşımla kurulacak ilişkiler imar komisyonlarına ve meclise, çıkar
grupları tarafından şeffaf olmayan, informel ve kamu yararına aykırı biçimde yapılan girdilerin etkisinin
azaltılması bakımından bir güç sağlayacaktır.
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