
Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi – Proje 

Sunumu ve Kitap Tanıtımı 

 

Etkinliğin açılış konuşması Pınar Uyan Semerci tarafından yapıldı. Çalışmanın farklı 

disiplinlerden gelen araştırmacı ve akademisyenlerin katkısıyla oluşturulduğunu, farklı bakış 

açılarından kişilerin projeye katkı sunduğunu, proje destekçisi kurum ve kuruluşların kimler 

olduğunu belirterek konuşmasına giriş yapan Uyan Semerci, sözlerine proje kapsamında yurtiçi 

ve yurtdışından örnekler arasında karşılaştırmaya gidildiğini belirterek devam etti. Konuşmacı, 

bu çalışmanın devam edecek olan bir sürecin ilk adımı olduğunu ve yerelde demokratikleşmenin 

sağlanabilmesi için diyalogun ve tartışmanın devam etmesinin önemine vurgu yaparak sözlerini 

tamamladı.  

 

Konuşmasına, 1876’da kurulan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin daha önce oluşturulan yerel 

meclislerin deneyiminin üzerine inşa edildiğini, bunun ülkede parlamenter rejimin yerleşmesine 

büyük katkı sunduğunu belirterek başlayan Toksöz, şu anki mevcut idari yapının ise belediye 

başkanlarını birer derebeyi haline getirdiğini belirtti. Yurtdışındaki pek çok örnekte yurttaşların 

belediye dendiği zaman zihninde beliren imgenin belediye meclisi olmasına karşın Türkiye’de, 

belediyenin büyük ölçüde belediye başkanının imajıyla bir bütün olarak düşünüldüğünü belirtti. 

Belediye meclislerinin karar alma ve uygulama süreçlerindeki işlevinin azalması nedeniyle, kent 

konseyleri bu işlevi görme iddiasıyla kendilerini konumlandırmaya başlamışlardır. 1983’te 

çıkartılan büyükşehir yasasının imar konusunda yerelin yetki alanını genişlettiğini ama yerel 

yönetim üzerindeki denetimin zayıf kaldığını belirtti. Konuşmasında yerel özerklik tartışmalarına 

da değinen Toksöz, özerklik mefhumunun Diyarbakır haricinde diğer şehirlerin gündeminde 

olmadığına dikkat çekti. Büyükşehirlerle diğer belediyeler arasındaki ilişkiler ve benzeri 

konuların daha fazla araştırılması gerektiğine dikkat çeken Toksöz, bu çalışmanın çok sayıda 

kişinin ortak çalışmasının bir ürünü olduğunu belirterek sözü ikinci konuşmayı yapmak üzere 

Erbay Arıkboğa’ya bıraktı. 

 

Sözlerine, belediyenin nasıl bir kurumsal yapıya sahip olduğundan bahsederek başlayan 

Arıkboğa, projenin yöntem ve kapsamına ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Proje kapsamında, 

on büyükşehirde, on bir araştırmacı tarafından seksen dokuz görüşmenin gerçekleştirildiğini 

belirten Arıkboğa, proje ekibinin farklı kurumsal yapılardan ve yerelliklerden olmasının 

çalışmanın yapım aşamasına önemli katkı sunduğunu belirtti. Yerel siyasette, sistemin ağırlık 

merkezinin meclis değil başkan olduğunu, parti merkezli bir işleyişin hâkim olduğunu belirtti. 

Bireysel inisiyatiften ziyade grup kararlarının ön plana geçtiğini, belediye meclislerinin temsil, 

karar alma ve denetim yetkileri bulunmakla birlikte bu yetkilerin büyük ölçüde grup etkisinde 

kullanıldığını söyleyen Arıkboğa, aday belirleme süreçlerinden de partilerin ağırlığının olduğunu 

belirtti. Ön seçimin nadiren uygulandığını, partilerin çoğunlukla tek ve sabit bir aday listesi 

olduğunu ifade eden Arıkboğa, seçim sonrasında ise belediye başkanının yürütmeye bütünüyle 

hâkim olduğunu söyledi. Belediyelerde karar alma sürecinin başkanlık sisteminin küçük ölçekli 

bir versiyonu şeklinde gerçekleştiğini belirten Arıkboğa, siyasi müzakerelerin meclis üyeleri 

arasında değil parti grupları içinde yağıldığını belirtti. Arıkboğa konuşmasında, mevcut işleyişte, 

belediye başkanlığının tam zamanlı bir iş olmasına karşın, belediye meclis üyeliğinin yarı 

zamanlı bir iş olarak değerlendirildiğini ve üyelerin çoğu zaman başka bir işle de meşgul olduğu 



belirtti. Seçim sisteminin, serbest meslek çalışanlarını daha avantajlı hale getirirken kamu 

çalışanlarının adaylığını güç kıldığını belirten konuşmacı, partilerin yerel siyasete etkisinin 

yüksek olduğunu, başkana rağmen karar almanın güç olduğunu, çoğu zaman ancak başkanla 

anlaşma yoluna giderek bir karar alınabildiğini sözlerine ekledi. Konuşmasında Eskişehir ve 

Adana örneklerine değinen Arıkboğa, büyükşehir belediye başkanının MHP’li olduğu ama 

mecliste hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı Adana’da, bu durumun, alınan tüm kararlarda 

partiler arası uzlaşı aranması sonucunu doğurduğunu belirtti. Konuşmacı, alınan kararlarda 

çoğu zaman MHP’li ve CHP’li üyeler arasında, zaman zaman da MHP’li ve AKP’li üyeler 

arasında koalisyonlar oluştuğunu belirtti. Eskişehir örneğinde ise büyükşehir belediye 

başkanlığının CHP’de, meclis çoğunluğunun ise AKP’de olduğunu ve AKP’li üyelerin başkanın 

otoriter tutumundan rahatsız olduklarını belirten Arıkboğa, buna karşın, AKP’li meclis grubunun 

sayısal üstünlüğü sayesinde yapılması planlanan su zammının önlendiğini belirtti. Farklı 

örnekler üzerinden meclisin işleyişi ve başkanın karar alma ve uygulama süreçleri üzerindeki 

etkisini değerlendiren Arıkboğa, sistemin en iyi çalışan ayağının meclis komisyonları olduğunu, 

bu mecraların partilerin tek ortak müzakere alanı olduğunu, müşterek komisyon uygulamalarının 

da sistemde yeri olduğunu söyledi. Sistemin en sorunlu noktası ise meclis oturumları öncesinde, 

neredeyse tüm konu başlıkları için grup kararı alınması ve söz konusu grup kararının dışına 

çıkan üyenin disipline sevk edilmesi olduğunu söyleyen Arıkboğa, özellikle imar konusundaki 

oylamaların gizli yapılmasının sorunu bir ölçüde çözebileceği düşüncesinde olduğunu belirterek 

konuşmasını tamamladı. 

 

Arıkboğa’dan sonra konuşma yapan Sema Erder, Avrupa ve Türkiye’deki kentleşme pratiklerinin 

ve zaman çizelgesinin farklı olduğunu dolayısıyla post-kentleşmenin yaşandığı bir dönemde, 

ülke olarak bazı sorunların çözümünde güçlüklerle karşılaşıldığını belirtti. Alandaki çalışmalara 

ilk başladığı 1980’li yıllarda, meclis üyelerinin çoğunlukla esnaflardan oluştuğunu belirten Erder 

zaman içersinde üyelerin eğitim düzeyinde bir artış yaşandığını belirtti. İmar ve planlama ve 

benzeri bazı konuların teknik bilgi ve donanım gerektirdiğini, dolayısıyla bir uzman grubu 

çalışması olduğunu, fakat Türkiye’de sıklıkla, konuya ilişkin bilgisi kısıtlı olan kimselerin konuya 

ilişkin karar verici konumunda bulunduğunu belirten Erder, bunda temel etkenin geçmişin 

gecekondu popülizminin yerini alan kent rantı olduğunu belirtti. Türkiye’deki şehirleşme 

dinamiklerinin incelemek adına Çin, Hindistan ve Latin Amerika örneklerinin incelenebileceğini 

belirterek sözü bir sonraki konuşmacı Nihal İncioğlu’na bıraktı. 

 

İncioğlu konuşmasına yerele ilişkin düzenleme yapılırken merkezin ağırlığının çok olduğuna 

dikkat çekerek başladı. AKP’li belediyelerin olduğu yerlerde, kent yönetimiyle merkezi yönetim 

arasındaki ilişki iyi olmasına karşın, iyi ilişkilerin büyük ölçüde AKP’liler arasında kuruluyor 

olduğuna ve yerel siyasetin diğer güçlerinin görmezden gelindiğine dikkat çeken İncioğlu, İBB 

gibi kimi belediye meclislerinin yurttaş ve araştırmacı erişimine de oldukça kapalı olduğunu ve 

bu durumun, konu hakkındaki çalışmalara başladığı ilk yıllara nazaran, 1980’li yıllar, olumsuz 

yönde bir değişiklik olduğunu belirtti.  

 

Adana’nın araştırma için özgün bir örnek niteliği taşıdığını belirten İncioğlu, çok partili ve 

birbirine yakın üye sayısına sahip olan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu sebepten 

ötürü göreceli olarak daha şeffaf ve demokratik işlediğini belirten İncioğlu, Arıkboğa’nın 



Eskişehir konusundaki görüşlerine katılmadığını, kentte muhalefetin belediye yönetimine 

getirdiği eleştirilerin mecliste ve yerel medya organlarında yer bulduğunu, meclis görüşmelerinin 

yerel televizyon kanalı üzerinden yayınlandığını belirtti. Bu esnada söz alan bir katılımcı da, su 

zamlarına, Arıkboğa’nın belirttiği gibi belediye meclislerinde parti olarak hareket edilmesinden 

ötürü değil, yereldeki siyasi denge gözetilerek hareket edilerek alındığını belirtti. İzmir ve 

Eskişehir’de kent konseylerinin de etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğünü belirten İncioğlu, bu iki 

kentteki AKP’li meclis üyelerinin kente ilişkin konuları merkezi yönetime taşımaya çalıştığını, 

CHP’li üyelerin ise daha ziyade kentle ilgili konuları yerelde çözmeye çalıştığına dikkat çekti. 

İncioğlu, Diyarbakır’da ise DBP’nin yönetimde, AKP’nin muhalefette olduğunu ama her iki 

partinin meclis üyelerinin de yerel demokrasi ve özerklik vurgusu yaptığını söyledi. AKP’den 

farklı olarak, DBP’lilerin özerklin kavramına siyasi bir boyut da kattığını belirten İncioğlu, 

DBP’nin, mahalle düzeyinde öz yönetimler oluşturulması, siyaseten sol ve anti-kapitalist bir 

yaklaşım sergilenmesinden yana olduğunu belirtirken, AKP’li üyeler nezdinde özerklik 

kavramının ise daha ziyade idari bir düzleme oturduğunu ve DBP çizgisindeki bir siyasetin 

İslami muhafazakâr kesimin varlığını ne yönde etkileyeceğinden endişe ettiklerini belirtti. 

Diyarbakır dışındaki belediye meclis üyelerinin, çoğunlukla yerel özerklik kavramına mesafeli ve 

olumsuz yaklaştığını belirten İncioğlu, meclis üyelerinin birçoğunun Avrupa Yerel Yönetim 

Özerklik Şartı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. 

 

İncioğlu, konuşmasını, yerel seçim sisteminin nasıl bir modelle daha demokratik ve temsilde 

adaleti sağlayacak şekilde tasarlanabileceği üzerine görüşlerine yer vererek sonlandırdı. Yerel 

ve genel seçimlerde farklı seçim sistemlerinin uygulanabileceğini belirten konuşmacı, İngiltere, 

İskoçya ve Kuzey İrlanda’da uygulanan “tek aktarılabilir oy sistemi” ile Fransa’da uygulanan 

département ve kanton ölçeklerinde hazırlanan değişik boyuttaki seçim bölgeleri sistemini farklı 

yerel seçim sistemlerine örnek olarak paylaştı. İncioğlu, Türkiye’de de benzer şekilde farklı yerel 

seçim sistemlerinin oluşturulması düşünülebileceğini belirterek konuşmasını tamamladı. 

 

Katılımcıların yönelttiği sorulardan sonra, etkinliğin kapanışını yapan Pınar Uyan Semerci, 

demokrasinin bizatihi kendisinin tartışılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek etkinliği 

sonlanırdı.  

 

 

 

 


