
S A Y I  1 5  |   O C A K  -  N İ S A N  2 0 2 0  |  I S S N :  2 5 6 4 - 7 0 6 7



Sayı: 15, Ocak - Nisan 2020
ISSN: 2564-7067

İMTİYAZ SAHİBİ
Tahir Büyükakın
(Marmara Belediyeler Birliği adına)

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
M. Cemil Arslan

EDİTÖR
Ezgi Küçük

EDİTÖR YARDIMCILARI
Samet Keskin
Büşra Yılmaz

YAYIN KURULU
Alim Arlı
Burcuhan Şener
Hatice Çetinlerden
Ülkü Arıkboğa

DANIŞMA KURULU
Ahmet İçduygu
Ali Yaşar Sarıbay
Aslı Ceylan Öner
Beşir Ayvazoğlu
Bilal Eryılmaz
Feridun Emecan
Hasan Taşçı
Kemal Sayar
Korkut Tuna
Ruşen Keleş
Selçuk Mülayim
Suphi Saatçi
Tarkan Oktay
Yunus Uğur

SORUMLU MÜDÜR
Emrehan Furkan Düzgiden

YAYIN ARALIĞI
Şehir & Toplum dergisi, Marmara Belediyeler
Birliği Şehir Politikaları Merkezi tarafından yılda
üç defa yayımlanmaktadır.

İLETİŞİM
Tel: +90 212 402 19 00
Faks: +90 212 402 19 55
Adres: Marmara Belediyeler Birliği
Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134
Fatih / İstanbul

YAPIM
Alban Tanıtım  
Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Sk. No: 45/3 
Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 0312 434 04 12 Faks: 0312 434 04 13
www.albantanitim.com.tr

TASARIM
Hasan Kılıç

KAPAK İLLÜSTRASYON
Ezgi Küçük

BASKI
İhlas Gazetecilik A.Ş.
0212 454 30 00

İÇİNDEKİLER

MARUF19'U KAPATIRKEN TAHİR BÜYÜKAKIN'DAN BİR 
DEĞERLENDİRME

Tahir Büyükakın ...................................................................................................7

MARUF19 ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

Açık Oturum: Alim Arlı, Burcuhan Şener, Büşra Yılmaz,
Erbay Arıkboğa, Ezgi Küçük, Gülden Erkut, Hatice Çetinlerden,
M. Cemil Arslan, Samet Keskin  ......................................................................13

YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU

Tarkan Oktay.........................................................................................................29

MARUF’TA KENT AĞLARINA BAKIŞ: KÜRESEL KENT AĞLARI VE 
KÜRESELLEŞEN KENT MEKANI

Aslı Ceylan Öner ..................................................................................................39

SOSYAL KAPSAYICILIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK: DAYANIKLI VE ESNEK 
TOPLULUKLARA DOĞRU

Murat Şentürk  ......................................................................................................45

KÜRESEL VE YEREL GÜNDEMDE GÖÇ 

Burcuhan Şener, Merve Ağca Kocakoç, Özge Sivrikaya  ........................53

KAMUSAL MEKAN: HERKES İÇİN TASARIM, HERKESLE TASARIM

Melis Oğuz .............................................................................................................63

YEREL KALKINMA DİNAMİKLERİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ

Mehmet Onur Partal ...........................................................................................71

ŞEHİR-İNOVASYON ETKİLEŞİMİ: ŞEHİR POLİTİKALARINDA ŞEHİR 
TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYONU KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK 
KURGULAMAK

Aslı Deniz Helvacıoğlu ......................................................................................81

KENTLER İÇİN YENİ RİSKLER, YENİ ÇÖZÜMLER

Erdem Ergin, Naz Beykan, Nuri Özbağdatlı ...............................................87

AFETLERLE MÜCADELEDE “SÜRDÜRÜLEBİLİR & EKOLOJİK & 
DAYANIKLI (SED)” MEKANSAL PLANLAMA

Azime Tezer ..........................................................................................................93

IGLUS YÖNTEMİ: KENTSEL SİSTEMLERİN YÖNETİŞİMİNDE
KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

Matthias Finger ....................................................................................................103

TÜRK TOPLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMA VE 
REFORM

Kaan Yıldızgöz, Esra Kaya ................................................................................113

HAREKETLİLİK VE İNSAN ODAKLI ULAŞIM

Celal Tolga İmamoğlu ........................................................................................121

KONUT VE YAPILI ÇEVREYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ahsen Özsoy .........................................................................................................131



28

ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER: MARUF'TAN ÖĞRENDİKLERİMİZ

...Daha yapabilir vatandaş profilinin siyasal talepleri karşısında, 
temsili demokrasinin sınırlı klasik mekanizmaları yetersiz 

kalmaktadır. Demokrasinin daha çoğulcu, sürekli ve interaktif 
mekanizmalarla zenginleştirilmesi ile adeta, demokrasinin 
daha demokratik hale getirilmesi konusundaki tartışmalar 

ve yaklaşımlar gelişmektedir. Bu çerçevede farklı ülkelerde 
geliştirilen katılımcı yeni mekanizma ve uygulamalar, 

demokrasiyi zenginleştirmekte ve benzeri mekanizmaların 
kurulması konusunda farkındalık oluşturucu ve teşvik edici bir 

işlev görmektedir...
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Belediyelerin bölgesel bir iş birliği 
modeli olarak var olan Marmara 
Belediyeler Birliğinin, paydaşları 

ile birlikte organize ettiği “Marmara 
Uluslararası Kent Forumu” (MARUF), 
kente dair çok yönlü temaları ile etkisi 
bölgenin ve ulusal sınırların ötesini aşan bir 
organizasyon özelliğine sahiptir. Forumlar 
doğası gereği diğer birçok toplantı 
çeşidinden daha fazla çoğulcu iklime sahip, 
konuşmacı ve katılımcıların geniş yelpazede 
olduğu ve karşılıklı iletişime elverişli 
organizasyonlardır. Marmara Belediyeler 
Birliğinin, forumların avantajlarını MARUF’ta 
oldukça iyi kullandığını söyleyebiliriz. Diğer 

YÖNETİŞİM 
BAĞLAMINDA 
MARMARA 
ULUSLARARASI 
KENT FORUMU

taraftan dünyada uluslararası geniş katılımlı 
ve temaları bakımından kapsamlı kentsel 
forumların sayısının azlığı, MARUF’un 
önemini daha da arttırmaktadır.

Dünyadaki nüfusun yarısının şehirlerde 
yaşaması ve hızlı şehirleşme süreçlerinin 
devam etmesi beraberinde birçok problemi 
de ortaya çıkarmaktadır. Şehirlerin temel 
gündemlerini sosyal, ekonomik, teknik, 
siyasal vb. alanlarda yaşanan problemlere 
çözüm arayışları oluşturmaktadır. Kentsel 
problemler insanlığın ortak meselesi haline 
gelmiştir. MARUF’un “çözüm odaklı kentler” 
sloganı bu bağlamda anlam kazanmaktadır. 
Çözüm odaklılık, uluslararası kuruluşlar ya 
da akademi tarafından geliştirilen teorik 
birçok yaklaşımın öne çıkarılmasından farklı 
olarak, doğrudan uygulamaya odaklanan 
bir niteliğe sahiptir. Diğer taraftan, 
MARUF’un sloganı, uygulama yanında 
teorik yaklaşımları da besleyen bir çerçeve 
sunmaktadır.

Şehirlerin benzer problemlerle karşı karşıya 
olması, çözüm noktasındaki tecrübe 
paylaşımını ve ortak çalışmanın önemini 
arttırmaktadır. Şehirlerle ilgili aktörlerin 
yoğun gündemlerinden sıyrılarak düne, 
bugüne ve geleceğe bakmak için bir fırsat 
yakalamaya ihtiyaçları bulunmaktadır. 
“Nereden geliyoruz? Neredeyiz? Nereye 
gidiyoruz? Nereye gitmeliyiz?” gibi sorular, 
problemler arttıkça daha çok gündem işgal 
etmektedir.

Küresel ölçekte şehirlerin problemleri 
konusunda söyleyecek sözü, uygulaması ve 
önerisi olan insanların bir araya getirilmesi, 
farklı görüşler ile buluşturulmaları, birbirleri 
ile etkileşime geçmelerinin sağlanması 
ve ortaya çıkan sinerjinin paylaşılması 
noktasında MARUF ve benzeri platformlar 
oldukça etkili olmaktadır.

T a r k a n  O k t a y *
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Dünyanın küreselleşme bakımından 
geldiği nokta, yerel düşünerek küresel 
etki yapabilmeye imkan sağlamaktadır. 
MARUF, yerel gündem odaklı; fakat, küresel 
bir platform özelliği ile yerel gündemlerin 
küresel düzleme taşınması konusunda 
önemli bir işlev görmektedir. BM, OECD 
ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler 
yanında yerel ve bölgesel bir belediye 
birliğinin küresel etkisi olan bir kent forumu 
düzenleyebilmesi, hem kurumsal kapasite 
bakımından hem de dünyanın etkileşimde 
geldiği nokta bakımından önemli bir 
örnek teşkil etmektedir. MARUF’un 
başarısı üzerinde küresel özelliklere sahip, 
aynı zamanda bölgesel bir merkez olan 
İstanbul’un katkısı kuşkusuz büyüktür. Bu 
tür kentler, sahip oldukları avantajı kullanan 
organizasyonları daha iyi konuma taşırlar ve 
aslında kendileri de bu organizasyonlardan 
beslenirler. 

Günümüzde organizasyonların başarısı, 
kullandıkları ağın niteliği ile de doğrudan 
ilgilidir. Marmara Belediyeler Birliği, yerel 
düzeydeki ağını MARUF’un hazırlanması 
sürecinde iyi yöneterek genişletmesi 
yanında, küresel düzleme daha fazla taşıma 
imkanı bulmuştur. Küresel ve yerel düzeyde 
yeni ağ yapıları ile temas kurulması, birliğin 
üyeleri için de önemli fırsatlar sunmaktadır.

MARUF ve benzeri organizasyonlardan 
somut çıktı ve proje beklemek bir yanılgı 
oluşturabilir. Bu tür organizasyonlar 
kentlerle ilgili aktörlerin birbirlerinden 
yararlanmaları, yeni fikir ve uygulamalarla 
tanışmaları, o güne kadarki bakış açılarını 
değiştirmeleri, yeni fırsatların farkına 
varabilmeleri ve ufuklarını geliştirmeleri 
için ortam sunar. Bu ortam, aslında 
en önemli kazanımdır. Bu ortamdan 
beslenen katılımcılar sonraki dönemde 
yeni farkındalık düzeyi ile fikir geliştirme, 
uygulama ve çözümler konusunda artık 
daha avantajlı olurlar.

MARUF’un diğer önemli işlevi Türkiye’nin 
birikiminin dünya ile paylaşılmasına aracılık 
etmesidir. 2000’li yılların başından itibaren 

Türkiye’de genel olarak kamu yönetimi ve 
özel olarak da yerel yönetimler alanındaki 
reformlar, belediyelerde kapasite artışı, 
yerel hizmetlerde seviye yükselmesi ve 
önemli kentsel gelişmeleri de beraberinde 
getirdi. Günümüzde yakındığımız 
problemlerle birlikte, kentlerin yönetilmesi 
ve yerel hizmetler alanında oluşan önemli 
birikim ve kapasitenin dünyadaki kentlerle 
paylaşılması ve karşılaştırılması noktasında 
forumun işlevi önem kazanmaktadır. Yerel 
yönetimlerin, şehir hakkında fikri ve çözümü 
olan aktörlerin, dünyanın diğer kentsel 
aktörleri ile temas kurması ve etkileşime 
girmesine ortam oluşturmaktadır. MARUF, 
bu noktada Türkiye’nin birikimini dünyaya 
aktarma işlevi yanında, dünyadaki 
birikimin, uygulamanın, yeni trendlerin ve 
yaklaşımların da Türkiye’ye aktarılması 
konusunda anahtar role sahiptir. 

1996 tarihli HABİTAT II zirvesinden sonraki 
en kapsamlı forum özelliği taşıyan MARUF, 
geniş içerikli on iki ana temaya sahiptir. 
İklim değişikliğinden teknolojiye, ulaşımdan 
kent ağlarına, sosyal kapsayıcılıktan 
kamusal mekanlara kadar yerel alanda 
küresel trendleri kapsayan temaların birisi 
de “yönetişim”dir. Yönetişim, 1980’lerde 
kullanılmaya başlanan ve geniş kabul 
gören, kamu yönetimi alanındaki anahtar 
kavramlardan birisidir. Özellikle, MARUF 
kapsamında yerel yönetimler ve yönetişim 
konusu öne çıkmaktadır. Bu çerçevede 
kavramın ortaya çıkışı, niteliği, uygulaması 
ve yerel yönetimlerle ilişkisi konusunda 
bazı bilgilerin verilmesinden sonra MARUF 
kapsamındaki işlenişi ve geleceğe dair bazı 
değerlendirmeler ele alınacaktır. 

YÖNETİŞİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ

Dünyada meydana gelen sosyal, ekonomik, 
siyasal, teknolojik vb. değişimler yönetim 
ve siyasetle ilgili kavram ve yaklaşımları 
da etkilemektedir. Son yüz yıllık dönemde 
geliştirilen yönetim veya siyaset 
yaklaşımlarında “insan”ın daha fazla odakta 
olduğu bir anlayışı görmek mümkündür. 
Her geçen gün siyasal ve ekonomik hakların 
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genişlemesi, hukuki statünün gelişmesi, 
teknolojinin yeni imkanlar sunması ve sivil 
toplumun gelişmesi insanların yapabilirlik 
düzeyini de arttırmaktadır. 

Daha yapabilir vatandaş profilinin siyasal 
talepleri karşısında, temsili demokrasinin 
sınırlı klasik mekanizmaları yetersiz 
kalmaktadır. Demokrasinin daha çoğulcu, 
sürekli ve interaktif mekanizmalarla 
zenginleştirilmesi ile adeta, demokrasinin 
daha demokratik hale getirilmesi 
konusundaki tartışmalar ve yaklaşımlar 
gelişmektedir. Bu çerçevede farklı ülkelerde 
geliştirilen katılımcı yeni mekanizma ve 
uygulamalar, demokrasiyi zenginleştirmekte 
ve benzeri mekanizmaların kurulması 
konusunda farkındalık oluşturucu ve teşvik 
edici bir işlev görmektedir. 

Siyasal alandaki bu gelişmelere paralel olarak 
yönetsel alanda da desantralizasyonun 
çok yönlü olarak geliştiği görülmektedir. 
1960’lı yıllarda başlayan kamu yönetiminde 
desantralizasyon adımları, ilerleyen 
dönemlerde gelişerek devam etti. 
1980’lerin başından itibaren Yeni Kamu 
Yönetimi Yaklaşımı’na bağlı uygulamaların 
devreye girmesi desantralizasyonun 
alanını genişletti. Latin Amerika, Doğu 
Avrupa ve Asya'daki siyasal değişimlerle 
desantralizasyona dayalı yönetim anlayışı 
dünya genelinde etkili oldu. Uluslararası 
Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler 
ve diğer uluslararası kalkınma örgütlerinin 
önerdiği yapısal düzenlemelerin bir parçası 
olarak desantralizasyonu desteklemesi de 
bu süreci besledi.

Desantralizasyon kavramı klasik kamu 
yönetimi yaklaşımlarında genelde merkezi 
yönetimin kendi içinde veya merkezi 
yönetimden yerinden yönetim kurumlarına 
yetki, sorumluluk ve kaynak aktarımı olarak 
daha dar anlamda kullanılırdı. Ancak, 
demokratik kültürün gelişmesi, teknolojik 
yenilikler, ulaştırma maliyetlerinin azalması, 
politik blokların çözülmesi, küreselleşmenin 
çok yönlü etkisi, toplumlar arası etkileşimin 
artması, ekonomik serbestleşme, özel 

sektörde gelişen yönetim anlayışının 
kamuyu da etkilemesi, vatandaşların 
yapabilirlik gücünün artması, şehirleşme 
ve sivil toplumun gelişmesi gibi faktörler 
kamu yönetimi yaklaşımlarını da değiştirdi. 
Bu çerçevede desantralizasyon, 1990’lardan 
itibaren kamu yönetiminin sivil toplum 
örgütleri aracılığı ile daha geniş halk 
katılımına açılmasının bir aracı olarak da 
görülmeye başlandı. Desantralizasyon 
söz konusu yıllarda ve sonrasında kamu 
yönetiminde reform çabalarının önemli bir 
eksenini oluşturdu. 

Kuşkusuz siyasal ya da yönetsel alanla 
ilgili bir değer ya da kavramı soyut 
alandan somut alana taşımak için çeşitli alt 
kavramlara ve uygulama mekanizmalarına 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Yeni kavram 
ve mekanizmalar, ilgili konuda anlaşılma 
kolaylığı sağlaması, farkındalığı arttırması, 
mevcut ve yeni uygulamalar için bir 
çerçeve oluşturması, ortak bir dil kurulması 
ve ölçülebilir bir nitelik kazandırması 
bakımından önemli yararlara sahiptir.

Kamu yönetiminde siyasal katılımın çok 
yönlü geliştirilmesinde yeni bir yaklaşım 
olarak ortaya çıkan temel kavramların 
başında “yönetişim” gelmektedir. Yönetişim 
kavramı siyasal katılım konusunda yeni 
mekanizmaların geliştirilmesini öngören 
bir yaklaşıma sahip olmanın yanında, 
o zamana kadar geliştirilen ve gittikçe 
yaygınlaşan katılımcı uygulamaları da içine 
alan bir kapsama sahiptir. Yönetişimin 
kamu yönetimi içinde en iyi uygulanabildiği 
alanların başında  taşıdığı avantajlar 
bakımından yerel yönetimler gelmektedir.

Yerel yönetimler, yerel ve ortak nitelikteki 
insan ihtiyaçlarının karşılanması 
için yerinden yönetim ilkesine göre 
yapılandırılmış temel organları vatandaşlar 
tarafından seçilen özerk kamu kurumlarıdır. 
Literatürde yerel yönetimlerin “demokrasi”, 
“verimlilik ve etkinlik”, “özgürlük”, 
“özerklik” ve “yeniden paylaşım” olmak 
üzere beş temel değere dayandığı belirtilir. 
Bu bağlamda, yerel yönetimlerin kamu 
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hizmetlerinin sunumu yanında demokrasi, 
siyasal katılım, siyasal meşruiyet ve yerel 
düzeyde toplumu bağlayıcı karar alma 
işlevleri de öne çıkmaktadır.

Yerel yönetimler, tarihsel gelişmenin 
de beslediği bir anlayışla demokrasinin 
temellerinden özgürlük, eşitlik, temsil 
ve katılım gibi birçok değerin daha 
kolay hayata geçirildiği yönetim 
birimleridir. Vatandaşların özgürlüklerini 
kullanabilmeleri için yerel düzey ölçek 
bakımından daha elverişli bir ortam 
sunmaktadır. Merkezi yönetime göre yerel 
yönetimler ekonomik, sosyal ve siyasal 
bakımdan vatandaşların daha eşit hayat 
sürmelerine katkıda bulunur.

Ulusal düzeydeki politikalara nazaran 
yerel ihtiyaçlara göre şekillenebilen 
politikalarla ve yerel kaynakların daha 
etkin kullanılmasıyla ekonomik bakımdan 
eşit bir ortama destek verirler. Yerel değer 
ve kültürlerin ulusal ve küresel kültürler 
karşısında korunması ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmanın yanında, yoksul 
kesimler, engelliler, yaşlılar ve çocuklar 
gibi dezavantajlı kesimlere yönelik etkin 
hizmetlerle kültürel ve sosyal bakımdan 
daha eşit bir ortam oluşturabilirler.

Yerel yönetimler düzeyinde siyasal katılımın 
boyutu konusunda iki anahtar konudan ilki, 
vatandaşların siyasal kültürünün, siyasal 
haklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel 
yönetimlerdeki süreçlerin bu katılımı 
sağlayacak siyasal ortamı oluşturabilme 
niteliği ile ilgilidir. İkinci ise, siyasal katılmanın 
biçimsel varlığı yanında, uygulamaya dönük 
yaklaşım, model ve yöntemlerin gelişme 
düzeyidir.

Yönetişim kavramı, kamu kurumlarının 
politika geliştirme, karar alma, uygulama 
ve denetim gibi temel süreçlerine meşru 
siyasal aktörlerin, açık bir müzakere ve 
iş birliği ortamı içinde uzlaşmaya dayalı 
biçimde katkı yapabilmesini esas alır. 
Çok aktörlü bir yönetim anlayışına vurgu 
yapan yönetişim kavramı, yönetim kavramı 

içindeki yöneten-yönetilen ayrımını 
azaltarak, birlikte yönetmeye odaklanır. 
Egemenlik ilişkisi yerine ortaklık anlayışını 
getirir. Anlık ve durağan bir kavramı değil, 
bir süreci ifade eder.

Yönetişim kapsamındaki siyasal aktörler 
tanımlaması; sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları 
gibi biçimsel örgütlenmiş kamu dışı 
organizasyonları, biçimsel yapıda olmayan 
örneğin vatandaş inisiyatifleri biçimindeki 
örgütlenmeleri veya bizzat bireyin 
kendisini ifade etmektedir. Yapabilirlik 
düzeyinin yükselmesi ve özellikle iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi, bireyi ve biçimsel 
olmayan organizasyona sahip insan 
topluluklarını siyasal süreçlerin önemli bir 
öznesi haline getirmektedir. 

Yönetişim, temsili demokrasinin 
mekanizmalarını reddetmez. Yerel 
yönetimlerdeki toplumu bağlayıcı karar 
alma yetkisine sahip, halkın oyu ile göreve 
gelen meclislerin siyasal sistemdeki 
anahtar rolü devam etmektedir. Yönetişim, 
yerel meclislerin siyasal alanın büyük 
bölümünü kapladığı daha dar siyasal 
çerçevenin genişletilerek yerel düzeydeki 
siyasal aktörlerin meşru, eşit, sürekli 
ve aktif biçimde siyasal süreçlere katkı 
yapabilmesini hedefler. Böylece klasik 
siyasal katılım araçlarının dezavantajlarını 
azaltıcı bir işlev görür. 

Yönetişim kavramı, yerel meclislerin siyasal 
işlevlerine alternatif değil, onunla birlikte 
anlamlı olan ve onu destekleyici bir çerçeveye 
sahiptir. Temsili demokrasinin diğer 
demokratik yaklaşım ve mekanizmalara 
dayalı olarak zenginleştirilmesine odaklanır. 
Bu bağlamda temsili demokrasi ile 
yönetişime dayalı mekanizmaların iş birliği 
ve tamamlayıcılık bağlamında birlikte 
çalışmaları önem taşımaktadır. Yerel 
düzey bu iş birliği için önemli avantajlar 
sunmaktadır.

Yönetişim kavramı, kamu yönetimi için 
bir çerçeve olarak ilk kez 1989’da Dünya 
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Bankası’nın Afrika’daki bazı ülkelerin 
kalkınması ile ilgili raporunda yer almıştır. 
1992’de yine Dünya Bankası’nın “Yönetişim 
ve Kalkınma” adlı raporu ile içeriği 
gelişmiştir. 1992’de OECD ve Birleşmiş 
Milletler tarafından da benimsenmiştir. 
1992’de Rio’da yapılan Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı’nda 21. yüzyıl için 
hedeflerin yer aldığı gündem belgesinde 
ve 1996’da İstanbul’da yapılan Habitat II 
Zirvesi’nin eylem planında önemli uygulama 
araçlarından birisi olarak yönetişim 
kavramı kabul edilmiştir. 1999’da Avrupa 
Birliği tarafından yönetim süreçleri için 
kullanılmaya başlanan yönetişim kavramı, 
2001’de yönetişimle ilgili Beyaz Kitap’ın 
yayımlanması ile birliğin temel politikaları 
arasındaki yerini almıştır.

Sonraki yıllarda yönetişim kavramı 
uluslararası örgütlerin temel politika ve 
stratejileri içinde en üst sıralarda yer almaya 
devam etti.  Diğer taraftan yönetişim 
kavramının içeriği, mekanizmaları, 
değerleri, göstergeleri ve iyi uygulama 
örnekleri gelişmesini sürdürdü. Yönetişimin 
hedeflediği siyasal aktörlerin siyasal sisteme 
katılması ile ilgili her yeni mekanizma, 
uygulama ve öneri, yönetişim kavramını 
geliştirmeye devam etmektedir.  

Birçok siyasal veya yönetsel kavramda 
olduğu gibi yönetişimin de sağlıklı bir 
şekilde işleyebilmesi için çeşitli unsurların ön 
koşul olarak var olduğu adeta bir ekosistem 
gereklidir. Literatürde yönetişim düzeyini 
zenginleştiren temel unsurlar; kamu 
yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, gelişmiş hukuki çerçeve 
ve uygulama, yenilikçilik, hakkaniyet, 
etkililik, yerellik ve sürdürülebilirlik olarak 
belirtilmektedir. Bu ilkelerin hayata geçme 
düzeyi, yönetişim uygulamalarının da 
etkinliği bakımından önem taşımaktadır. 

Yönetişim kavramını sadece demokratik 
ortamı siyasi, insani ve toplumsal bir 
yaklaşımla geliştirmenin bir aracı olarak 
görmek yeterli olmayabilir. Toplumun ve 
özellikle bireyin yapabilirlik düzeyinin 

yükseldiği, toplumun örgütlenme 
yoğunluğunun arttığı, iletişim 
teknolojilerinin geliştiği, kamu hizmetleri 
konusundaki talebin arzın üstünde olduğu 
bir ortamda yönetişim yerel yönetimlerin 
siyasal ve yönetsel riskini azaltan bir işleve 
de sahiptir.

Yerel yönetimlerin kamu kaynaklarını verimli 
ve etkili kullanması, doğru işleri, doğru 
şekilde hayata geçirmeleri noktasında 
yönetişime dayalı mekanizmalar, 
hizmetlerden yararlanan kesimlerin 
problemlerinin, talep ve beklentilerinin 
sisteme aktarılması için elverişli bir ortam 
oluşturur. Siyasal aktörlerin iş birliği ve 
ortaklaşa aldığı kararlardan doğan riskler 
yerel yönetim ile toplum arasında dağıtılmış 
olur. Yerel yönetimlerin çıktıları ile yerel halkın 
ihtiyaçları arasındaki boşluk azaltılarak çift 
taraflı yarar elde edilir. Saydamlık ve hesap 
verebilirlik gibi yönetişimi besleyen konular 
yerel yönetimlere olan güveni arttırır. 
Kaynakların daha doğru kullanılmasını 
teşvik eder. Yerel yönetimlerin üzerindeki 
yüklerin bir kısmının diğer siyasal aktörler 
tarafından paylaşılmasını sağlar. Bu 
bağlamda yönetişim sürecinin verimli ve 
etkili bir yerel yönetimi destekleyen niteliği 
de bulunmaktadır. 

Yönetişime dayalı yönetim anlayışının 
iyi uygulandığı şehirlerde oluşan ortam, 
o şehirlerin karşı karşıya olduğu ve ani 
gelişen problem veya krizlerle başa 
çıkabilme yeteneğini de arttırmaktadır. 
Bu tür iklimi yakalamış şehirler, açık 
sistem nitelikleri ile çevrede meydana 
gelen değişimlere daha hızlı ve sağlıklı 
bir biçimde uyum sağlayabilmektedir. 
Böylece, kamu yönetimlerinde görülen 
toplumdaki çok yönlü değişimlerin 
gerisinde kalma noktasında oluşan açık da 
azaltılabilmektedir.

Büyük ölçekli metropollerin geliştiği 
günümüzde yönetişim mekanizmalarının 
önemi daha da artmaktadır. Çok sayıda yerel 
yönetimin bir arada olduğu, farklı ölçekteki 
hizmetlerin farklı idarelerce yürütüldüğü, 
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yerel halkın hangi konuda hangi 
kurumla iletişime geçmesi gerektiğinin 
karmaşıklaştığı, çok sayıdaki siyasal aktör 
yanında farklı yerel yönetim birimleri 
arasında katılımın sağlanması, işbirliği ve 
ortaklığın kurulması noktasındaki zorluklar 
metropol alanlarda yönetişime olan ihtiyacı 
da ortaya koymaktadır.

Yönetişim kavramı çerçevesinde geliştirilen 
çeşitli uygulamalar, yerel yönetimler için 
bir iş modeli haline dönüşmüş durumdadır. 
Yönetişime dayalı yaklaşım ve uygulamalar, 
kentsel planlama, hizmetlerin tasarlanması 
ve sunumu, proje geliştirme, problem 
çözme vb. alanlardaki süreçlerin önemli bir 
aşaması olmaya başlamıştır. Özellikle sosyal 
konularda süreçlerin sağlıklı ilerlemesi 
ve karmaşık problemlerin çözüme 
kavuşturulmasında yönetişim anahtar role 
sahiptir. Şehirlerdeki dezavantajlı kesimler, 
göçmenler, kültürel farklılıklar, kente uyum 
meseleleri ve yaşam kalitesinin yükselmesi 
alanındaki talepler sosyal hizmetleri önemli 
hale getirmektedir. Sosyal hizmetler teknik 
hizmetlere göre yönetişim mekanizmalarına 
daha çok ihtiyaç duymaktadır. Diğer taraftan 
birçok teknik hizmetin hayata geçmesinde 
yönetişim ihtiyacı da bulunmaktadır. 
Örneğin, stratejik planlamada, akıllı şehir 
uygulamalarında, kentsel dönüşümde, yerel 
kalkınmada ve ulaşımda yönetişim içeren iş 
modeli ve süreçler gittikçe artmaktadır.

Günümüzde yerel yönetimlerin ve 
daha özelde belediye başkanlarının 
hizmet üretme işlevi yanında yetki ve 
sorumluluklarındaki alanın adeta bir 
moderatörü rolü öne çıkmaktadır. Bu 
çerçevede belediye başkanları, herhangi bir 
alanda ilgili tüm aktörleri bir araya getiren, 
yerel ağı besleyen, güçlendiren ve diğer 
ağlarla ilişkisini geliştiren, iş birliği ortamı 
oluşturan, fırsatları takip eden, problemleri 
söndüren, yerel potansiyeli harekete 
geçiren aktörler haline gelmektedir. Söz 
konusu süreçlerin temel aşamalarından 
birisini yönetişime dayalı mekanizmalar 
oluşturmaktadır.

Yukarıda yönetişimle ilgili belirtilen konular 
aslında, yerel siyasal aktörlerin, yerel 
yönetimlerin süreçlerine katılmasının, belli 
zamanlarda belli yoğunluklarda olmasının 
ötesine taşındığını göstermektedir. 
Yönetişim, siyasal katılımın alanını 
genişletmenin yanında onu sürekli hale 
getiren bir çerçeveye sahiptir. Bu çerçeve 
katı şablonlardan değil, sürecin, konunun, 
aktörlerin, yerelin özelliklerine göre şekil 
alabilen bir biçimden oluşur. Diğer taraftan 
yönetişim uygulamalarının oluşturduğu 
açıklık ve güven ortamı siyasal meşruiyeti 
güçlendiren bir işlev de görmektedir.

MARUF’TA YÖNETİŞİM TEMASI VE 
OTURUMLAR

MARUF kapsamında yönetişimle ilgili 
3 oturum düzenlenmiştir. İlk oturum, 
“Tabandan Tavana Yönetişim: İşbirliğinin 
Ötesinde Vatandaş Katılımı” adını 
taşımaktadır. Bu oturum yönetişimin 
uygulama boyutuna daha fazla ağırlık 
veren bir niteliğe sahiptir. Kent atölyeleri 
ile kentlerin problemlerine katılımcı çözüm 
aranması, bazı ülkelerdeki gecekondu 
alanlarında dezavantajlı konumdaki halk 
kesimlerinin siyasal katılım mekanizmaları 
ile desteklenmesi, kent konseylerindeki 
katılımcı uygulamalar ve engelli meclisi gibi 
özel mekanizmalar oturumdaki bildirilerin 
konularını oluşturmaktadır.

İkinci oturum, “İdari Sınırların Ötesinde 
Metropoliten Yönetişim: Yatay ve Dikey 
Etkileşimler” başlığına sahiptir. Oturumda, 
Türkiye’deki yerel yönetimlerle ilgili 
düzenleme ve uygulamalarda katılımcılık, 
yerel kalkınmanın önemi, dünyadaki 
metropollerin mali analizleri, Türkiye’deki 
büyükşehir belediye modeli ve belediye 
hizmetlerinin tasarlanmasında katılımcı 
uygulamalar gibi konular ele alınmıştır.

Üçüncü oturum ise “Sürdürülebilir Kentler 
İçin İyi Yönetişim” başlığını taşımaktadır. 
Dünyada sürdürülebilir kalkınma amaçları 
ve bunların uygulanmasında yönetişimin 
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önemi, yerel kalkınmada aktörler arası 
iş birliğinde yönetişimin rolü, yönetişim 
karnesi uygulaması, hesap verebilirlik 
ve saydamlık gibi yönetişim ortamını 
destekleyici konular bu oturumda ele 
alınmıştır. Ayrıca, MARUF kapsamında 
özel oturumlar içinde “Yönetişimde İtici 
Güç Olarak Yerel Yönetim Birlikleri” adlı bir 
toplantıda bölgesel yönetişim uygulamaları 
ele alınmıştır. 

MARUF’ta yer alan yönetişim temasının 
kavramsal çerçeveden, uygulama 
örneklerine kadar uzanan geniş bir 
düzlemde ele alındığı anlaşılmaktadır. Diğer 
taraftan, MARUF’taki birçok konuşmada 
ele alınan uygulama örneğinde, çözüm 
önerisinde veya teorik değerlendirmelerde 
yönetişim kavramına atıf yapıldığı da 
gözlemlenmiştir. Yönetişim kavramı bu 
niteliği ile diğer temaları da besleyen, farklı 
bakış açılarını ve farklı disiplinleri bir araya 
getiren, eksiklikleri azaltan ve aralarında 
sinerji oluşturan bir çerçeveye sahiptir.

GELECEK MARUF VE YÖNETİŞİM

Yönetişim kavramının uluslararası ölçekte 
kabul düzeyinin yüksekliği, gelişmesi 
yönündeki çabaların fazlalığı, yerel düzeyde 
kurumsal birçok yapının kendini yönetişim 
kavramı üzerinden değerli kılmaya çalışması, 
yerel hizmetlerde yönetişimin iş modeli 
içinde daha fazla yer alması bu kavramın 
MARUF ve benzeri organizasyonlardaki 
yerini oldukça güçlendirmektedir. Yönetişim 
kavramı, gelecek organizasyonlarda varlığını 
koruması gereken bir konudur. Şehirlerin 
karşı karşıya olduğu problemlerin çözümü 
konusundaki sıkıntıların odağında yöneten 
ile yönetilen arasındaki ilişkinin sağlıklı 
kurulaması yer almaktadır. Siyasetin en 
temel kavramı olan “meşruiyet”in azalmasını 
doğuran bu durum karşısında, yönetişim 
kavramı ve uygulamalarının uluslararası 
ve yerel düzeyde gündeme taşınması, 
bu konudaki bilincin ve uygulamaların 
arttırılmasına destek sağlanması stratejik 
bir konu durumundadır. 

Her siyasal kavram gibi, siyasal katılımı 
yönetim süreçlerinin her aşamasında zorunlu 
gören yönetişim kavramı da uygulama 
ile değer kazanmaktadır. Bu çerçevede 
teorik yaklaşımları içeren bildiriler yanında, 
başarılı uygulama örneklerini esas alan, 
yereldeki bir yönetişim hikayesini anlatan 
bildirilere daha çok yer vermek ve küresel 
ölçekte paylaşılmasını sağlamak önem 
taşımaktadır. 

Dünyada yönetişime dayalı örnek 
mekanizmalar konusunda gelişmekte olan 
ülkelerin temel bir sıkıntısı bulunmaktadır. 
Uluslararası toplantılarda genelde gelişmiş 
ülkelerdeki model ve uygulamalar anlatılır 
ve bunları gelişmekte olan ülkelerdeki yerel 
yönetimlerin de uygulayabileceği belirtilir. 
Ülkeler arası çok boyutlu farklılıklardan 
dolayı aslında bu çok yararlı bir yöntem 
değildir. Gelişmekte olan ülkelerdeki iyi 
uygulamaların örneklik düzeyi, benzer 
durumdaki ülkeler için daha yüksektir. 
Benzer ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik 
şartların varlığı, örneklerin diğer ülkelerde 
uygulanma kabiliyetini arttırmaktadır. Bu 
çerçevede MARUF’ta yönetişimle ilgili 
bildirilerin gelişmekte olan ülkelerdeki iyi 
uygulama örneklerini daha fazla kapsaması 
gerekir.

Uygulamadan beslenen her kavram gibi 
yönetişim de kendini geliştirmektedir. 
Toplumlardaki değişimlere paralel olarak 
yönetişim yöntem ve uygulamaları 
da gelişmektedir. Bu çerçevede klasik 
niteliğine ulaşmış yönetişim uygulamaları 
kadar, yeni gelişmelerin bir sonucu olarak 
görülebilecek yeni uygulamalara da yer 
verilmesi bir gereklilik durumundadır.

Günümüzde çok önemli hale gelen dijital 
mecraların kullanılmasının yönetişim 
alanında getirdiği yeni yöntem, uygulama 
ve fırsatlar, yerel yönetimlerin kalkınmadaki 
rolleri konusunda anahtar role sahip başarılı 
yönetişim uygulama örnekleri, birçok 
zorluğa sahip kentsel dönüşüm alanındaki 
yönetişim uygulamaları, kentsel planlama, 
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sosyal hizmetler, gençlerin ve çocukların 
yönetime katılımı, kriz yönetimi, akıllı şehir 
uygulamaları gibi güncel ve dinamik konular 
da yönetişim uygulamaları bağlamında ele 
alınabilir.

MARUF’un şehirle ilgili bir forum olması 
bakımından, yönetişim kavramını 
ve temanın kapsamını sadece yerel 
yönetimler açısından düşünmek, aslında 
dar bir çerçeveyi hedeflemek anlamına da 
gelmektedir. Yönetişim, kamu kurumları 
dışındaki organizasyonlar için de benzer 
anlamlar ifade etmektedir. Şehir için önemli 
olan özellikle sivil toplum kuruluşları, sivil 
inisiyatifler, üniversiteler veya özel sektör 
kuruluşlarının şehirle ilgili yönetişime dair 
fikir, yaklaşım ve uygulamalarının MARUF 
kapsamında daha fazla yer alması da yararlı 
olacaktır.

MARUF’un hazırlık sürecinde yönetişim 
alanında uluslararası kuruluş temsilcileri 
ve önemli aktörlerin katılımı ile yapılacak 
toplantılar gerek MARUF ve gerekse tema 
ile ilgili sürecin daha iyi yönetilmesi ve 
tanıtılması konusunda destek olacaktır. 
Diğer taraftan MARUF’un tanıtılması, 
sahiplenilmesi, katılımın arttırılması 
ve gündemin daha etkili belirlenmesi 
noktasında ilgili aktörlerle yönetişim 
bağlamında ilişki kurulması da önem 
taşımaktadır.

Yönetişim teması ile ilgili MARUF içinde 
üç farklı yöntem izlenebilir. Birincisi ilk 
MARUF’ta olduğu gibi ayrı bir tema ve 
altında oturumlar planlanabilir. İkinci 
yöntemde, yönetişim adıyla ayrı bir tema 
tasarlamadan, diğer temalar altındaki 
oturumlarda konunun yönetişim boyutu, 
uygulaması veya mekanizmasını konu 
alan bir bildirinin yer alması için çaba 
gösterilebilir. Üçüncü yöntem ise ilk 
iki yöntemin karmasından oluşan hem 
yönetişim temasının olması ve hem de 
diğer temalar altındaki toplantılarda 
konunun yönetişim boyutu ile ele alındığı 
bir bildirinin de bulunmasıdır. Son seçenek 

daha dengeli, yararlı ve yönetişimin ruhuna 
uygun bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

MARUF’un şehirlerle ilgili konularda bir 
kayıt düşmesinin aracı ve dünyaya bir 
mesaj vermesinin somut ve özet belgesi 
olan sonuç bildirgesinde, yönetişim 
kavramına yapılan vurgunun, diğer temalar 
bakımından öneminin ve iş modellerinde 
yönetişimin yer almasının daha güçlü 
biçimde ifade edilmesi de değerli bir çabayı 
ifade edecektir.
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