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1. SUnUŞ
Mevzuat eğitimlerinden kişisel gelişim seminerlerine; çevre 

ve sağlık konularındaki sempozyumlardan, liderlik ve yöneticilik 
eğitimlerine kadar belediyecilik alanında sayısız organizasyonlar 
düzenleyen ve Marmara bölgesindeki 233 belediyenin çatı kuruluşu 
olan Marmara Belediyeler Birliği olarak kültürel, tematik ve spesifik 
yayınlara büyük önem veriyoruz.

Kurum temsilcileri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının yanında, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikaların 
ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katılarak 
görüş bildirdiği ve belediye meclisi çalışmalarına yön veren “Belediye 
Meclis Komisyonları” yerel demokrasinin gelişimi açısından önemli 
bir görevi ifa etmektedir.

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının gelişmesi ve beledi 
faaliyetler kapsamında üzeri örtülen birtakım sorunların gündeme 
getirilmesi amacıyla büyük önem verdiğimiz “Yerel Siyaset 
Bağlamında Belediye meclis Komisyonları: marmara Bölgesi örneği” 
adlı çalışmayı kamuoyuna sunmuş bulunuyoruz. 

Kendisine teşekkürü bir borç bildiğimiz Doç. Dr. Tarkan Oktay 
tarafından; bilimsel ve teorik boyutu yanında uygulamadaki sorunları 
da masaya yatırarak çözüm yolları sunma ve yerel demokrasinin 
gelişmesine katkıda bulunma gayreti ile hazırlanan bu eserin, hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

recep altepe 
Birlik Başkanı 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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1. önSöZ

Yerel yönetimler, halkın temsilcilerinden oluşan meclislere 
sahip olmaları bakımından yerel siyasetin odağında yer alan kamu 
kurumlarıdır. Halkın temsilcileri, meclislerde yerel düzeydeki 
politikaları belirleyerek bu çerçevede uygulamaya dönük kararlar 
alırlar. Belediye meclislerinde yerel siyaset bağlamında toplumu 
bağlayıcı karar alma süreci; belediye meclisi gündemine gelmeden 
önceki safhayı, kararın mecliste oluşma safhasını ve kararın uygulanma 
safhası gibi, siyasal sistem içindeki tüm unsurların rolleri ve süreci 
etkileme çabalarının bütününü içeren geniş bir kapsama sahiptir.

Belediye meclisleri, temsilci ile temsil edilen halk kesimlerinin çok 
daha etkileşimli ilişki kurmasına imkan sağlaması bakımından ulusal 
düzeydeki siyasete göre daha elverişli bir ortam sunarlar. Vatandaşlar, 
belediye meclislerindeki temsilciler yoluyla talep ve beklentilerini ileterek 
yerel düzeydeki karar ve politikaları etkileyebilirler. Bu noktada meclis 
üyesi olan temsilcilerin,  temsil ettiği halk kesimlerinin kanaatlerini, 
beklentilerini ve çıkarlarını ne derece gözettiği önem kazanmaktadır. 
Meclis üyeleri ile ilgili araştırmalar, karar alıcılar ve onlar üzerinde 
etkili faktörleri ortaya koyarak, karar alma sürecini betimlememize, 
anlamamıza ve anlamlandırmamıza imkan sağlamaktadır.

Belediye meclislerindeki karar alma sürecinin önemli unsurlarından 
birini ihtisas komisyonları oluşturmaktadır. 2005 tarihli Belediye 
Kanunu ile belediye meclislerinin her ay toplanan daha güçlü bir karar 
organı olarak yapılandırılmasına paralel olarak, ihtisas komisyonu 
modeli de geliştirilmiştir. Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul 
Medeniyet Üniversite’sinin ortak çalışması olan bu kitap, “Marmara 
Bölgesi’ndeki Belediye Meclisleri Komisyonlarının Üye Profili” adını 
taşıyan araştırma verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu niteliği 
ile belediye meclislerine farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Meclis 
üyelerinin tümü üzerinden yapılan bir analiz yerine, meclisteki 
karar alma sürecinde önemli yere sahip komisyonlar üzerinden 

önSöZ
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karar alıcıların özelliklerine bakmayı hedeflemektedir. Araştırma 
kapsamında, komisyon üyelerinin eğitim, cinsiyet, meslek, siyasal parti 
ve yaş gibi kantitatif ve kalitatif değişkenler bakımından özelliklerinin 
bir haritalama çalışması çerçevesinde analizi yapılmıştır. 

Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerden araştırma ile ilgili verilerin 
elde edilmesi ve araştırma sonuçlarının kitap olarak yayımlanması 
konusunda Marmara Belediyeler Birliği’ne teşekkür borçluyum. Bu 
kapsamda birlik başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye, araştırmanın ilk döneminde birlik genel sekreteri olan Prof. 
Dr. Recep Bozlağan’a, Birliğin halen genel sekreterliğini yürüten Züver 
Çetinkaya’ya, birlik bünyesinde saha verilerinin toplanmasına destek 
veren  Metin Tokta ile Adem Yıldırım’a ve anketi doldurarak araştırmaya 
veri sağlayan ilgili belediyelerin tüm personeline müteşekkirim.

Kitabın belediye meclis üyelerine, öğrencilerime ve ilgililere 
yararlı olmasını dilerim.

tarkan oktay

Sultanahmet, 2012
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1. KıSaltmalar

Bkz.         : Bakınız
C.    : Cilt
Çev.    : Çeviren
Edt.    : Editör
Haz.    : Hazırlayan
Muh.        : Muhasebeci
s.    : Sayfa
ss.    : Sayfalar
S.    : Sayı
T.    : Tertip
TBMM     : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Top.    : Toplam
TÜİK        : Türkiye İstatistik Kurumu
ty.    : Tarih yok
nr.    : Numara
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giriŞ

Siyasal iktidarın kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı, tarih 
boyunca düşünürlerin cevabını aradığı temel sorulardan biridir. 
19. yüzyıldan itibaren bu sorunun cevabı, gittikçe güçlenen bir 
şekilde, “Demokrasi” kavramının çatısı altında verilmeye başlamıştır. 
Toplumsal statü eşitliği ve fırsat eşitliğine dayalı olarak halkın özgür 
biçimde siyasal iktidarı kullanmasına imkan sağlanması, temel hedef 
durumundadır. Zaman içinde özgürlük ve eşitlik kavramlarının 
yanına; uzlaşma, siyasal katılım, çoğulculuk, yöneticilerin duyarlılığı, 
yasama bağımsızlığı, halk egemenliği, toplumsal adalet ve refah gibi 
kavramlar eklenmiştir. 

Demokratik siyasal rejimlerde, kamu yönetiminin halka daha yakın 
ölçekteki yapılarını yerel yönetimler oluşturmaktadır. Bu nedenle yerel 
yönetimler demokratik kurumların önde gelenlerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerin halkın seçimi ile göreve 
gelen organlara sahip olması, onların kamu hizmeti sunma özellikleri 
yanında siyasal niteliklerinin de öne çıkmasını sağlamaktadır.

Yerel yönetimlerde halkın seçimi ile oluşan meclislerin, toplumdaki 
kesimleri ne derecede temsil ettiği, yerel siyaset bağlamında temel 
tartışma alanını oluşturmaktadır. Bu tartışmanın iki yönü vardır. 
İlki, tüm boyutları ile seçim sürecinin toplumsal kesimlerin meclise 
optimal düzeyde yansımasını sağlamaya elverişli olup olmadığıdır. 
İkincisi ise, meclisteki temsilcilerin aldıkları kararlar üzerinde hangi 
iradenin ne düzeyde etkili olduğudur. Temsil ettikleri halkın iradesi 
mi, yoksa halkın iradesinin önüne geçen oligarşik grupların, bürokratik 
yapıların veya çıkar gruplarının iradesi mi? Demokrasi açısından 
temsilcinin seçmenleri ile aynı özellikleri taşımasından daha çok, 
temsil ettiği kesimin taleplerine duyarlı olması ve onların kamu yararı 
çerçevesindeki çıkarlarını savunması daha önemlidir. 
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Şehirlerde yerel siyasetin temel aktörü belediye meclislerindeki 
karar alıcıların demografik, sosyal ve ekonomik özellikleri, toplumun 
hangi kesimlerinin meclislerde yer aldığının tespit edilmesi 
bakımından önem taşımaktadır. Karar alıcıların profilinin çok yönlü 
olarak haritalanması ve karar alma mekanizmasının analizi, yerel 
ve yerel üstü siyasal aktörlerin belediye meclislerindeki karar alma 
süreçlerini etkileme çabalarının anlaşılmasında önemli veriler 
sağlamaktadır. Bu çalışmaların belli zaman aralıkları ile yapılması 
durumunda toplumsal gelişmeler yanında karar alıcıların profillerinin 
değişimini de izlemek mümkün olabilmektedir. Belediye meclisleri ile 
ilgili çok yönlü haritalama çalışmalarını bu kapsamda değerlendirmek 
mümkündür. Bu haritalama çalışmalarının ilk aşamasını üye profili ile 
ilgili saha araştırmaları oluşturmaktadır.

Türkiye’de bu tür meclis üye profilleri ile ilgili geniş kapsamlı 
araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Bu konuda ilk akla gelen eser, Oya 
Çitçi’nin 1989 tarihli “Yerel Yönetimlerde Temsil: Belediyeler Örneği” 
adlı çalışmasıdır. Çitçi, çalışmasında teorik bir çerçeve çizdikten sonra, 
1984 tarihli Mahalli İdareler seçim sonuçlarına göre Türkiye’deki meclis 
üyeleri ve belediye başkanlarının profilini eğitim, meslek ve cinsiyet 
parametreleri bakımından ayrıntılı biçimde analiz etmektedir. Ayrıca, 
belediyelerdeki temsil ile ulusal temsil profili karşılaştırılmaktadır. 

Sema Erder ve Nihal İncioğlu’nun birlikte hazırladığı, “Türkiye’de 
Yerel Politikanın Yükselişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Örneği, 1984-2004” adlı çalışma bu konudaki ikinci örnek olarak 
belirtilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde uygulanan 
alan araştırmasına dayanan eserde, 1977 ile 2004 yılları arasındaki 
dönemde üyelik yapan kişilerin doğum yeri, eğitim, meslek gibi 
parametreler bakımından analizi de yapılmaktadır. 

Selmin Kaşka’nın “İstanbul’da Kent Yönetimi, Belediye Meclisi’nde 
Karar Alma Süreci” adlı 1989 tarihli yüksek lisans tezi, teorik bakımdan 
zengin bir içerik sunmaktadır. Araştırma’da 1977 ve 1984 yıllarında 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri doğum yeri, eğitim, 
meslek ve siyasal parti gibi parametreler bakımından analiz edilmiştir.
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Muharrem Varol’un 1989 tarihli “Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi” 
adlı eserinde, Bandırma ilçesinde yerel siyaset aktörlerinin çok boyutlu 
analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda 1963-1984 yıllarındaki meclis 
üyeleri ve belediye başkanlarının profili ele alınmaktadır.

Ayça Kurtoğlu’nun “Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset: Keçiören 
Örneği” adlı çalışması, tek bir belediye özelinde derinlemesine üye 
analizi içeren bir eserdir. Bu kapsamda, 1994 seçimleri sonrasında 
oluşan Keçiören belediye meclis üyeleri eğitim, doğum yeri, meslek, 
baba ve eş meslekleri gibi değişkenler bakımından analiz edilmektedir.

Ruşen Keleş ve Zerrin Toprak’ın koordinatörlüğünde 2000 yılında 
uygulanan “Türkiye’de Belediye Meclisleri’nde Siyaset” adlı araştırma 
geniş kapsamlı bir çalışmadır. Türkiye genelinde 15 ildeki 52 
belediyede gerçekleştirilen araştırmanın bir bölümü, meclis üyelerinin 
yaş, çocuk sayısı, ikamet, doğum yeri, eğitim, yabancı dil bilgisi, 
anne ve babanın tahsil durumu ve mesleki dağılım gibi parametreler 
bakımından analizini içermektedir. 

Abdullah Çelik ve A. Vahap Uluç tarafından yapılan “Yerel 
Siyasette Temsil Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği” adlı çalışmada, 
2004 seçimleri sonuçlarına göre Şanlıurfa belediye meclis üyeleri 
incelenmektedir. Cinsiyet, yaş, medeni durum, aşiret mensubiyeti, 
meslek, eğitim, siyasal parti mensubiyeti ve kaç dönemdir mecliste 
oldukları üye profilinde analiz edilen başlıkları oluşturmaktadır. 

Belediye meclis üyeleri ile ilgili yukarıda belirtilen araştırmaların 
genelde tek bir belediye üzerinde yoğunlaştığı, daha geniş kapsamlı 
araştırmaların da çok az sayıda olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar 
meclis üyeleri profili konusunda oldukça önemli bilgiler sunmakla birlikte, 
meclis komisyonlarının üye yapısı hakkında bir bilgi içermemektedir. 
Her ne kadar meclis komisyonları, meclis üyelerinden oluşan bir yapıya 
sahip olmakla birlikte, mesleki çeşitliliğin gittikçe arttığı bir toplumsal 
yapıda komisyon türlerine göre üye profili, karar alma sürecinin daha 
iyi anlaşılması ve anlamlandırılması noktasında önemli hale gelmektedir. 
Marmara Bölgesi belediye meclisleri ihtisas komisyonları üye profili 
araştırması bu kapsamda hazırlanarak uygulanmıştır. 



20 | Meclis Komisyonları

Marmara Bölgesi demografik, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan 
ülkenin en gelişmiş bölgesi durumundadır. Kuşkusuz, bölgenin 
bu özelliği belediye meclisi üyelerinin profiline de yansımaktadır. 
Araştırma kapsamında belediye meclisindeki tüm üyelerle ilgili genel 
bilgilerde elde edilmiştir. Bununla birlikte, asıl araştırma konusunu 
meclis komisyonlarındaki üyelerin profil analizi oluşturmaktadır.

Araştırma, meclisteki karar alma sürecinde önemli yere sahip 
komisyonlar üzerinden yerel karar alıcıların özelliklerine farklı bir 
noktadan bakmayı hedeflemiştir. Komisyon üyelerinin profili eğitim, 
cinsiyet, meslek, siyasal parti ve yaş gibi kantitatif ve kalitatif değişkenler 
bakımından frekansa dayalı ve çapraz biçimde analiz edilmiştir. 
Araştırma kapsamında büyükşehir, büyükşehir ilçe, il ve ilçe belediyeleri 
bulunmaktadır. Komisyon üyeleri ile ilgili bilgiler Marmara Belediyeler 
Birliği iletişim ağı kullanılarak anket yöntemi ile elde edilmiştir. 

Elinizdeki araştırma kitabı teorik ve araştırma bulgularının yer aldığı 
6 bölüme ayrılmaktadır. İlk iki bölümde, demokrasi ve siyasal temsil 
bağlamında yerel yönetimler ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 
belediye meclislerinin gelişimi, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’ndeki 
önemli düzenlemeler çerçevesinde incelenmektedir. Dördüncü bölümde, 
belediye meclislerinde karar alma süreci teknik ve yerel siyaset boyutu ile 
ayrıntılı biçimde analiz edilmektedir. Beşinci bölüm,  araştırmanın odağını 
oluşturan meclis ihtisas komisyonlarının tarihsel gelişimini, günümüzdeki 
yapısını ve çalışma düzenini konu almaktadır. 

Araştırma ile ilgili elde edilen veriler altıncı bölümü 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, Marmara Bölgesi’nin 
sosyal ve ekonomik özellikleri kısaca tanıtılmaktadır. ikinci olarak, 
2009 yılında yapılan seçimde Marmara Bölgesi’nde belediyelerde 
meclis üyesi olarak seçilenlerin cinsiyet, yaş ve eğitim gibi profil 
özellikleri TÜİK verileri çerçevesinde incelenmektedir. Üçüncü 
olarak, araştırmaya yönelik teknik bilgilendirmenin ardından, anket 
uygulanan belediye meclislerinin üye sayıları, cinsiyet, siyasal 
parti ve iktidar çoğunluğu özellikleri ele alınmaktadır. Araştırma 
kapsamındaki 512 komisyon ve 2.531 komisyon üyesinin cinsiyet, 
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yaş, eğitim, meslek, siyasal parti ve komisyon türü bakımından 
analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar, bu bölümdeki son bilgileri 
oluşturmaktadır.

1. 
1. 
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1. Birinci BölÜm:
1.  

1. demoKraSi ve  
       Yerel Yönetimler

1.1. demokrasi Kavramı 

Demokrasi, siyasal iktidarın kimler tarafından ve nasıl 
kullanılacağı konusundaki temel kavramlardan biridir. Günümüzde 
en sık kullanılan, tartışılan ve değişik anlamlar yüklenen bir kavram 
durumuna gelmiştir. Demokrasi kavramı, yunanca halk, halk kitlesi 
veya yurttaşlık anlamına gelen “demos” ile egemen olmak veya 
iktidarı kullanmak gibi anlamlar taşıyan “kratein” kelimelerinden 
oluşmaktadır. Bu çerçevede Demokrasi, halkın doğrudan veya dolaylı 
olarak egemenliği veya iktidarı kullanımı, halk egemenliği ya da 
çoğunluğun egemenliğidir.1 

Klasik anlayışta demokrasi çoğunluk iktidarı, çoğunluğun 
egemenliği ve çoğulcu katılım olarak anlaşılmıştır.2 Demokrasi 
konusunda Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln’un “halkın, 
halk tarafından ve yine halk için yönetimi” ifadesi kısa ve öz tanımlardan 
biridir. Halkın tercihleri doğrultusunda yapılan bir yönetim olarak 
tanımlanabilen Demokrasi, idealde, halkın eğilimlerine tam olarak 
uygun bir yönetimi ifade eder.3 Diğer bir tanıma göre ise demokrasi, 
“halkın tamamının pozitif veya negatif olarak genel siyasetle ilgili 

1  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev. M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi 
Yayınları, 2002, s. 13. 

2  Anthony Arblaster, Demokrasi, Çev. Nilüfer Yılmaz, İstanbul: Doruk Yayınları, 1999, s. 94.

3  Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler: Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim 
Örüntüleri, Çev. Ersin Onulduran ve Ergun Özbudun, Ankara: Yetkin Yayınları, s. 11.
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konularda temel belirleyici kararları aldığı ve almaya yetkili olduğu 
siyasal bir sistemdir”.4

Antik Yunan Dönemi’ndeki uygulamalar ve filozoflar 
düzeyindeki tartışmalarda ortaya çıkan demokrasi kavramı, daha 
sonraki dönemlerde gündemdeki yerini kaybetmiştir. Krallık, 
aristokrasi, oligarşi, tiranlık gibi diğer siyasal modellerin egemen 
olduğu dönemlerde demokrasi, sıradan insana iktidarda söz hakkı 
tanımasından dolayı “düşünülebilecek en kötü hükümet ve toplum 
şekli” olarak görülüyordu.5 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın 
başında gerçekleşen Fransız ve Amerikan devrimleri ile yaşanan ilk 
demokratlaşma dalgalarının başlattığı süreçte demokrasi, meşruiyetini 
ve uygulama alanını genişletmeye başladı. Ulusal demokratik 
kurumların ortaya çıkması ise ancak 19. yüzyılda mümkün olabildi. 

İkinci dünya Savaşı’nın ardında ikinci demokratikleşme dalgası 
gerçekleşti. Avrupa ve Latin Amerika’da demokrasi rejimi yönünde 
adımlar atıldı. Batı sömürgeciliğinden kurtularak bağımsız hale 
gelen bazı devletlerde demokratik yönetim konusunda girişimlerde 
bulunuldu. Bununla birlikte, demokratik rejimleri ortadan kaldırarak 
totaliter yapıları egemen kılan karşı dalgalar da bu dönemlerin 
özellikleri arasında yer aldı. 

Üçüncü demokratikleşme dalgası, 1974’de Portekiz’de 
diktatörlüğün sona erişini izleyen on beş yıl içinde Avrupa, Asya ve 
Latin Amerika’da yaklaşık otuz ülkede demokratik rejimlerin totaliter 
rejimlerin yerini almasıyla yaşandı. 1980’li yılların sonunda Doğu 
Avrupa ve Sovyetler Birliği’ndeki komünist rejimlerin çökmesi ile 
demokrasi daha fazla güç kazandı.6 

Yaygın olan kanaate göre günümüzde demokrasi o derece geniş 
kabul gören bir kavram olmuştur ki neredeyse her siyasal örgütlenme 

4  Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anlamak, Çev. Hüseyin Bal, Ankara: Liberte Yayınları, 
2007, s. 6.

5  Arblaster, s. 20.

6  Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çev. 
Ergun Özbudun Ankara: Yetkin Yayınları, 1996, s. 10-21.
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tarzı “demokrasi” veya “demokratik” olarak adlandırılmaktadır.7 
Günümüzde birçok siyasal sistem için bir üst kavram olan demokrasi,8 

ulaşılması ve geliştirilmesi amaçlanan fakat, süreçler modeller ve 
uygulama konusunda birçok tartışmayı da barındıran bir ideal kavram 
haline dönüşmüş durumdadır. 

Demokrasinin en önemli argümanları; meşru bir egemenlik şekli, 
tiranlıktan sakınma, istikrarlı bir meşruiyet, güvence altına alınmış bir 
özgürlük alanı, eşitlik, iktidarın değişim imkanı, zamanla sınırlanmış 
egemenlik ve nüfusun çoğunluğunun yasal olarak düzenlenmiş 
katılımı olarak belirtilebilir.9 Huntington’a göre, siyasal sistemde 
en yetkili kolektif karar sahiplerinin ne ölçüde demokratik olduğu; 
adayların oylar için serbestçe yarıştıkları ve yetişkin nüfusun hemen 
hemen tümünün oy hakkına sahip olduğu hakkaniyetli, dürüst ve 
düzenli aralıklı seçimler yoluyla seçildikleri süreç ile tanımlanabilir.10 

Ülkelerdeki farklı anayasal düzen ve yönetim modellerine 
karşın onları demokratik yapan nitelikler üzerine Dahl tarafından 
yapılan bir analizde, demokratik sürecin temel nitelikleri şu şekilde 
sıralanmaktadır; a) insanların siyasal katılım konusunda eşit ve etkin 
imkanlarla donatılması, b) toplumu oluşturan üyelerin sosyal statüleri 
ne olursa olsun eşit oy hakkına sahip olması, c) toplum üyelerinin 
kararların oluşma sürecinde yeterli düzeyde bilgi edinebilmesi için 
bilinçli bir anlayış ortamının varlığı, d) toplum üyelerinin siyasal 
gündemi belirleme hakkı ve gücüne sahip olması, e) demokratik 
haklara ülkedeki tüm yetişkinlerin sahip olması. Geniş ölçekli bir 
demokrasinin ihtiyaç duyduğu siyasal kurumlar ise; seçimle belirlenmiş 
memurlar, özgür, adil ve sık yapılan seçimler, ifade özgürlüğü, 
alternatif bilgilenme kaynakları, kurumsal özerklik, vatandaşların 
siyasal süreçlere dahil edilmesi olarak ifade edilmektedir.11

7  Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anlamak, Çev. Hüseyin Bal, Ankara: Liberte Yayınları, 
2007, s. 3

8  Schmidt, s. 14.

9  Schmidt, s. 326.

10  Huntington, s. 4.

11  Robert A. Dahl, Demokrasi üstüne, Çev. Betül Kadıoğlu, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2001, 
s. 38 ve 89.
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Toplumların siyasal bakımdan geçirdikleri evreler ve uygulamaların 
etkisiyle demokrasi kavramı ve bu kavramı oluşturan temel niteliklere 
farklı anlamların yüklendiği görülmektedir. Özellikle, bir ülkedeki 
siyasal sistemin demokratik niteliği, demokrasi kavramı konusundaki 
anahtar tartışmaları içinde barındıran bir alan durumundadır. 
Demokratik bir düzenin varlığı konusunda ölçüt olarak bir çok kriter 
kullanılmakta ve bu konudaki tartışmalar farklı demokrasi modellerinin 
ve kuramlarının ortaya çıkmasını beslemektedir.

Egemenliğin kullanılması bakımından demokrasi türleri; 
doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi 
uygulamaları olarak belirtilebilir. Temelindeki amaca göre demokrasi 
türleri ise çok daha çeşitlidir; klasik (çoğulcu) demokrasi, çoğunlukçu 
(mutlak) demokrasi, marksist demokrasi, liberal demokrasi, plebistçi 
demokrasi, radikal demokrasi, siber demokrasi, düşük yoğunluklu 
demokrasi, militan demokrasi, uzlaşmacı demokrasi, delegasyoncu 
demokrasi, westminster modeli demokrasi, oydaşmacı demokrasi, 
müzakereci demokrasi bunlardan bazılarıdır.12 Demokrasinin temel 
kavramlarının ve uygulamalarının toplumların aldığı yeni şekillere 
göre yeniden yorumlanma süreci ise doğal olarak devam etmektedir.

Demokrasinin dayandığı temel ilkelerden ikisi “Özgürlük” ve 
“Eşitlik”tir. Bu iki muğlak kavram üzerindeki çalışmalar, farklı 
demokrasi modelleri ve kuramlarının geliştirilmesinde anahtar role 
sahiptir. Özgürlük ve eşitlik aslında, teorik tutarlılıkları ve pratik 
etkinlikleri özyönetime ve vatandaşlığa bağlı olan siyasal değerlerdir. 
Vatandaşlık bağlamı dışında kavranılamaz ya da uygulanamazlar. 
Bunlar siyasal durumun eş belirleyenleri değildir, siyasal duruma verilen 
tatmin edici bir yanıtın görünüşleridir. Dışsal olarak tanımlanamaz ve 
dolayısıyla siyasal kullanıma tahsis edilemezler; daha ziyade, siyaset 
tarafından üretilmek ve koşullanmak zorundadırlar.13 

12  Hasan Tunç, “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı, 1-2, 2008, s. 1116-1123.

13  Benjamin R. Barber, Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, Çev. Mehmet 
Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995, s. 191.
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Düşünce tarihinin en çok tartışılan kavramlarından biri olan 
özgürlük, çoğu kez demokrasi ile birbiri yerine geçecek biçimde 
kullanılmıştır. Ancak, bu iki kavram eş anlamlı değildir. Demokrasi 
özgürlüğe ilişkin bir fikirler ve ilkeler kümesidir. Demokrasi 
özgürlüğün kurumsallaşmasıdır.14 Demokrasi ile özgürlük ilişkisini 
içeren tanımlarda üzerinde ittifak edilen bir çerçeve ve metin 
bulunmamaktadır. Siyasal düşünce okullarının yaklaşımlarına göre 
özgürlük dar veya geniş bir çerçeve içinde ele alınmıştır. Liberal 
demokrasi çatısı altındaki yaklaşımlar özgürlük kavramının sınırlarını 
daha geniş olarak çizmiştir. 

Özgürlük, bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir biçimde 
davranma veya davranmama gücü olarak ortaya çıkar.15 Bu çerçevede 
özgürlük, insanın bilinçli ve amaçlı olarak eylemde bulunabilme 
potansiyelidir. Kişinin eylem imkanlarının haksız yere kısıtlanmamasını 
ifade eder. Özgürlük kişinin eylemde bulunurken insanlar tarafından 
konmuş engellerle karşılamadığı zaman tecrübe ettiği şeydir.16 Özgür 
olmak, bireyin kendi hayatını denetleyebilmesidir.17 

Özgürlük, gönüllü, zorlamaya dayalı olmayan eylem olarak 
da anlaşılabilir.18 Bir insan yapabileceğini bildiği şeyleri yapmayı 
seçmekte veya istediği bir şeyi seçmekte sınırlandırılmadığı sürece 
özgürdür.19 Burada önemli bir nokta, bir şey yapmakta özgür olmak ve 
bir şey yapmaya muktedir olmak birbirinden kökten ayrı kavramdır. 
Ancak, yetersizlik (muktedir olamama) başkalarının müdahalesi 
sonucu ortaya çıktığı koşullarda özgür olmama gündeme gelir.20

14  Türk Demokrasi Vakfı, Demokrasi Nedir, Çev. Levent Köker, Ankara: 1992. s. 9. 

15  İbrahim Ö. Kaboğlu, Kolektif özgürlükler, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayını, 1989, s. 14.

16  Mustafa Erdoğan, Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm, Ankara: Orion Yayınevi, 2006, s. 222.

17  Leslie Lipson, Siyasetin Temel Sorunları, Çev. Fügen Yavuz, İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2005, s. 23.

18  Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi, 2. Basım, Çev. Mustafa Erdoğan ve Yusuf Şahin, 
Ankara: Liberte Yayınları, 2004, s. 218.

19  Nevzat Can, Siyaset Felsefesi Problemleri, Ankara: Elis Yayınları, 2005, s. 221.

20  Raymond Aron, Özgürlükler Üzerine Deneme, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Kesit 
Yayıncılık, 1995, s. 107.
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Demokrasi ve özgürlük arasında zorunlu bir bağ olduğu iddiası 
kesinlikle doğrudur. İlk olarak, düşüncelerin serbestçe ifade edildiği 
ve tartışmaların korku ya da baskı hissedilmeden yapıldığı bir 
özgürlük havası var olmalıdır. Demokrasi, özgürlüğü gerektirir.21 
Eğer demokrasiden bahsediliyor ise konuşma, örgütlenme, toplanma 
özgürlüğü ve benzeri özgürlüklerin var olmasının kaçınılmaz bir 
gereklilik olduğu kabul edilir.22 

Özgürlüklere baskı hem bireyler için hem de gruplar için söz 
konusu olabilmektedir. Özgürlüğün kıstasları birey ve grup için aynıdır. 
Ancak, alternatif davranışlar arasında özgürce seçim yapma ve yapılan 
seçimleri değiştirme biçimleri açısından olduğu kadar kararlarını 
şekillendiren etkilerin çeşitliliği bakımından da durumları farklıdır.23 

Özgürlüğün demokrasinin temel değerlerinden olması, bireylerin 
siyasal iktidarı kullanma sürecine katılmaları ve iktidarı sınırlandırma 
imkanına sahip olmaları anlamına gelir. Bireyin bir yandan iktidarı 
kullanacak kişileri belirleme hakkı olduğu gibi aynı zamanda bireysel 
özgürlülerini iktidara karşı koruma hakkı da vardır.24 Bununla birlikte, 
seçim eğer “seçme imkanı” içermiyorsa bir anlam taşımaz.25 

Özgürlüğün iç kavramında, demokrasinin dayandığı diğer önemli 
kavram olan eşitlik vardır. Demokrasi ile eşitlik arasında güçlü bir 
ilişki bulunmaktadır. O kadar güçlüdür ki bazen demokrasi, siyasal 
eşitlik aracılığı ile tanımlanmaktadır.26 Eşitlik, tek tek bireylerin sahip 
olduğu özellik ve yeteneklerden, avantaj ve dezavantajlardan bağımsız 
olarak vardır.27 Eşitliğin iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi, devletin 
tüm vatandaşlarına eşit ilgi ve saygı gösterilmesi gereken kişiler olarak 
davranması anlamına gelir. İkincisi, devletin bazı imkanlarının dağıtımında 
bütün vatandaşlarına eşit olarak muamele etmesiyle ilgilidir.28

21  Arblaster, s. 132.

22  Holden, s. 23.

23  Lipson, s. 23.

24  Davut Dursun, Siyaset Bilimi, İstanbul: Beta yayınları, 2002, s. 167.

25  Aron, s. 108.

26  Holden, s. 19.

27  Erdoğan, s. 225.

28  Erdoğan, s. 94.
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Siyasal eşitlik, siyasi gücün geniş ve eşit bir şekilde dağıtılmasıdır. 
“Halk” nasıl bir çerçevede tanımlanırsa tanımlansın, onun üyesi olan 
bireylerin eşit ağırlıkta olmasını29, insanlar arasında ayrım yapılmamasını, 
herkese eşit muamele edilmesini ve siyasal yönetim sürecine katılım 
konusunda bütün toplum üyelerinin eşit derecede hak sahibi olmalarını 
ifade eder.30 Bu çerçevede demokrasilerden söz ederken eşitlik isteğinin 
eşit oy hakkı, toplumsal statü eşitliği ve fırsat eşitliği olarak 3 noktada 
yoğunlaştığı söylenebilir.31 Bir toplumda, ekonomik ve sosyal eşitlikten 
mahrum bir siyasal eşitliğin sözde eşitlik olduğu, bu nedenle siyasal 
eşitlikle bağlantılı olan veya onunla tanımlanan anlamda demokrasinin 
de bir yanıltmaca olduğu kabul edilir. Ekonomik ve sosyal eşitliğin 
olmadığı yerde siyasal eşitlik de gerçekleşemez.32

Demokrasinin teorisi ve uygulaması ile ilgili çalışmalarda, 
yukarıda belirtilen iki ana kavram yanında diğer bazı kavramlara 
da vurgu yapılmaktadır. Bu ikinci tür kavram ve değerler daha çok 
demokrasinin alt tiplerini tanımlamada ve birbirinden ayırt etmede 
işlevsellik sağlamaktadır. Bunları; uzlaşma, siyasal katılım, çoğulculuk, 
yöneticilerin duyarlılığı, yasama bağımsızlığı, halk egemenliği, 
toplumsal adalet ve refah olarak belirtmek mümkündür.

Bir ülkede istikrarlı bir demokrasi olması ihtimali, eğer vatandaşlar 
ve liderler demokratik düşünceyi, değerleri ve uygulamaları desteklerse 
artmaktadır. Bu konudaki en güvenilir destek, demokratik inançlar ve 
eğilimlerin bir ülkenin kültürüne yerleşmiş olması ve çoğunluğunun 
bir nesilden diğerine aktarılmasıyla var olabilir.33

29  Andrew Heywood, Siyaset, Çev. Bekir Berat Özipek ve diğerleri, İstanbul: Liberte 
Yayınları, 2006, s. 98.

30  Dursun, s. 167.

31  Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara: Siyasi İlimler Türk 
Derneği Yayınları, s. 213

32  Holden, s. 20.

33  Dahl, s. 159.
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1.2. Yerel Yönetim Kavramı

İnsanlar belli kurallar ve organizasyonlar çerçevesinde yaşamak 
zorundadırlar. Bir arada yaşamak, insanların bir takım ihtiyaçlarını 
karşılamalarını ve belli faydalar elde etmelerini sağlarken, çeşitli 
sorumlulukları da onlara yükleyen bir niteliğe sahiptir. Ülkelerdeki 
kamu yönetimi örgütlenmesi merkezden yönetim ve yerinden yönetim 
olmak üzere iki ilke çerçevesinde şekillenmektedir. Her ülke kendi 
sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve tarihi şartları çerçevesinde, 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesinin farklı karışımlarından 
oluşan bir yapılanmaya gitmektedir. Bazı ülkeler merkezden yönetime 
ağırlık verirken bazıları iki ilke arasında denge kurmaya çalışmaktadır. 
Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında görev, yetki ve kaynakların 
paylaşılmasında hizmetin yayıldığı alan, ölçek ekonomisi, dışsallıklar 
ve yerindenlik ilkesi temel kriter durumundadır. 

Merkezden yönetim, kamu hizmetleri ile ilgili karar alma ve 
uygulamanın merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer 
alan birimlerce yürütülmesi anlamı taşımaktadır. Yerinden yönetim 
ise, bölgesel ya da yerel nitelikteki hizmetlerle ilgili karar alma ve 
uygulamanın merkezi yönetim dışındaki idari ve mali bakımdan özerk 
kamu birimlerince yürütülmesidir.

Sınırlanmış coğrafi bir alanı temel alarak örgütlenmiş yerinden 
yönetim tipini ifade eden yerel yönetimler, vatandaşların yerel ve 
ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunlar çerçevesinde 
kurulan ve karar organı halkın seçimi ile belirlenen, idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. 

Yerel yönetimlerin “demokrasi”, “verimlilik/etkinlik”, “özgürlük”, 
“özerklik” ve “yeniden paylaşım” olmak üzere beş temel değere 
dayandığını belirtir. İlk dört değer üzerinde genel olarak bir görüş 
birliğinden söz edilebildiği halde, belediyelerin “yeniden paylaşım”la 
ilgili işlevleri ve politikaları, 1980’den sonra en çok tartışılan konuların 
başında yer almıştır.34

34  Bilal Eryılmaz, “Belediyelerde Demokrasi Geleneği ve Değişim İhtiyacı”, Çağdaş Yerel 
Yönetimler, Cilt II, Sayı 3, Temmuz 2002, s. 7.
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Yerel yönetimlerin 3 boyutu bulunmaktadır. Birincisi siyasal 
boyuttur. Yerel yönetimler, halkın demokratik biçimde seçtiği karar 
organlarına sahiptir. Halkın temsilcilerinden oluşan meclisler, yerel 
düzeydeki politikaları belirler ve uygulamaya dönük kararlar alır. 
Bu nitelikleri gereği halkın katılımına yerel düzeyde imkan sağlarlar. 
Vatandaşlar, seçilmiş karar organları yoluyla talep ve beklentilerini 
ileterek yerel düzeydeki karar ve politikaları etkileyebilirler.

İkincisi ekonomik boyuttur. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin 
yerel yönetimler tarafından sunulmasının iktisadi gerekçesi, 
kaynakların optimum etkinlikle kullanılmasını gerçekleştirmek, 
kısacası kıt kaynaklardan mümkün olan en fazla faydayı sağlamaktır.35 
Yerel yönetimler yerel ihtiyaçları merkezi yönetime göre daha iyi 
tespit ederek ve yerel kaynakları daha verimli ve etkin kullanarak 
kamu hizmeti üretebilirler. Böylece, vatandaşlardan toplanan 
kaynakların topluma yeniden ve dengeli şekilde dağıtılmasında, adil 
bir gelir dağılımının sağlanmasında ve ekonomik istikrarın temininde 
etkin rol oynayabilirler. Bu noktada yerel yönetimin optimum ölçek 
büyüklüğüne göre yapılandırılmış olması önemli bir unsurdur. 

Yerel yönetimlerin üçüncü boyutu hukuki ve idari’dir. Yerel 
yönetimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün belli yazılı 
kanun ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini ifade etmektedir. Yerel 
yönetimler bu kurallar çerçevesinde belli bir amaca yönelmiş, düzenli 
faaliyetler yürüten ve hiyerarşik bir yapıya sahip idari bir birimlerdir.

1.3. demokrasi Bağlamında Yerel Yönetimler

Bugün hemen hemen bütün ülkelerde yerel yönetimlere demokratik 
kurumların önde gelenlerinden biri gözüyle bakılır. Bunun başta gelen 
nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetmesine imkan 
veren kurumlar olmasıdır. Halk, bunu, kendi eliyle seçmiş olduğu 
organlar aracılığı ile yapar.36 Yerel yönetimler, kamu yönetimindeki 
diğer hizmet yürüten birimlerden karar organlarının halk tarafından 
belirlenmesi ve halka yakın bir kademede bulunmaları bakımından 
35  Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, İstanbul: Beta Yayınları, 1994, s. 31

36  Ruşen Keleş, Yerel Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi, 2006, s. 61.
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ayrılmaktadır. Bu nitelikleri, hizmet sunan birimler olmanın ötesinde 
siyasal yönlerinin de öne çıkmasını sağlamaktadır. Demokrasi ile 
yerel yönetimler arasındaki temel ilişki, yerel yönetimlerin siyasal 
boyutunda ortaya çıkmaktadır.

Yerel yönetimler ile demokrasi arasında zorunlu ilişki kuran 
düşünürlerin başında liberal geleneğin önemli ismi John Stuart Mill 
gelmektedir. Mill, Merkezi yönetimin otoritesinin sınırlandırılmasında 
3 noktaya değinir. Birincisi; her hangi bir işi yürütmeye veya onun 
nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine en başta o işlerle ilgili 
bireylerin hakkı olduğunu belirtir. İkincisi; bazı işlerin merkezi 
yönetim yerine bireylerce gerçekleştirilmesinin, toplumun düşünsel 
ve siyasal eğitimini sağladığını söyler. Kişisel çıkar yerine ortak çıkara 
dayalı kamu yararı için bu tür yapıları gerekli görür. Yerel yönetimleri 
de bireyin işleri yürütmesini sağlayan yapıların başında sayar. Salt 
yerel işlerin yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini savunur. 
Üçüncüsü; merkezi yönetimin tüm işleri yürütmesinin özgürlüğü 
ortadan kaldırdığını ifade eder. Bunun için verimliliği bozmamak 
koşuluyla mümkün olduğunca merkezin sorumluluğundaki işlerin 
daha alt kademelere doğru bırakılması gerektiğini savunur. Yereldeki 
görevlilerin genel yasalardaki konular dışında merkezi yönetim 
tarafından serbest bırakılması gerektiğini ve bu kişilerin yaptıkları 
dolayısıyla seçmenlerine karşı sorumlu olduğunu belirtir.37

Tocqueville, Amerika’daki belediyelerin sahip olduğu özgürlükleri 
halkın hakimiyeti ilkesinin doğal bir sonucu olarak görür. Merkezi 
yönetim dışındaki yerel kurumları demokratik ülkelerde halka karşı 
yönelebilecek merkeziyetçi uygulamalar karşısında önemli bir 
ihtiyaç olarak niteler. Yerel toplulukların bu kurumlar eliyle hürriyeti 
kullanmayı ve ortak faydada birleşmeyi öğrenerek merkezin mutlak 
iktidarına karşı durabildiklerini ifade eder.38 

37  John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne, 2. Basım, Çev. Alime Ertan, İstanbul: Belge Uluslararası 
Yayıncılık, 2000, s. 145-151.

38  Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Edt. Richard D. Heffner, New York : A 
Mentor Books, 1956, s. 58 ve 71. 



Meclis Komisyonları | 33  

Keith-Panther Brick ve daha sonra da Fabian sosyalistler, yerel 
düzeyde bir halk yönetiminin demokrasi açısından taşıdığı önem 
üzerinde durmuşlardır. Keith-Panther Brick’e göre yerel düzeyde 
topluluklar demokratik bir biçimde yönetilmiyorsa, ülkenin demokratik 
olduğunun ileri sürülmesine olanak yoktur. W. J. M. Mackenzie, Yerel 
Yönetim Kuramları adlı yapıtında, çağdaş yerel yönetim düşüncesinin 
dayandığı değerleri şöyle özetler: a) Yerel yönetim, insanların geleneksel 
haklarını yansıtan bir kurumdur, b) Kimi kamu hizmetlerinin etkin 
ve uygun bir biçimde halka sunulması yöntemidir, c) Halkın siyasal 
eğitiminin bir aracı olduğu için de, ayrıca değer taşımaktadır.39

Yerel yönetimler; aktif yurttaşlığı geliştirmesi, vatandaşlar ve 
temsilciler için siyasal eğitim sağlaması, yerel temsili ve katılımı 
sağlaması, halka dönüklüğü geliştirmesi, yerel kimliğin oluşmasına 
ve korunmasına katkıda bulunması, yerel topluluk üyelerinin ihtiyaç 
ve isteklerini yansıtabilmesi, hizmetleri yerel koşullara daha duyarlı 
sunulabilmesi, yerel topluluk üyelerine güç, fırsat ve seçenek 
sağlaması, yerel topluluk kurum ve kuruluşları aracılığı ile yeni 
demokratik alanların ortaya çıkmasına katkıda bulunması gibi yönleri 
ile demokrasiyi güçlendiren kurumlar olarak görülür.40

Bir tanımda demokratik bir yerel yönetim şu şekilde ifade 
edilmektedir; yerel topluluk 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 ayırım gözetmeden insanı yerel demokrasinin 
temeli kabul eden, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı, insan haklarını, 
çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren yetkilerin 
yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel 
kişiliğine sahip, özerk ve demokratik yönetimdir.41

39  Keleş, s. 64.

40  Selahattin Yıldırım, Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar, İstanbul: T.C. 
Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını, 1993, s. 37

41  Yıldırım, s. 37.
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Yerel yönetimler ile demokrasi arasındaki yakın ilişkinin temel 
nedenlerinden biri de tarihsel gelişmelerdir. Yerel yönetimlerin gelişmesi 
ile demokratik hakların gelişmesinde bir paralellik görülmektedir. 
11. yüzyılda Avrupa’daki şehirlerde egemenliği elinde bulunduran 
soylu kesim ve din adamları dışında güç kazanmaya başlayan tüccar 
kesiminin başlattığı hak arama mücadelesi, bu konudaki ilk adımlardı. 
Tüccar birlikleri ve loncaların şehir yönetimlerinde güç kazanmaya 
başlaması bazı yerlerde; şehirdeki yerel hizmetleri yönetme ve bunlar 
için vergi toplayabilme, özerk bir mahkeme ve hukuk düzeni, mülk 
edinme, miras hakkı ve kendi kendini yönetebilme haklarının elde 
edilmesine yol açtı.42 Bu gelişme şehirlerde adı Latince “Communia” 
(Birlik)’ten gelen komün yönetimlerini ortaya çıkardı. 

Komünler, kral ya da feodal bey tarafından verilen berat (Charte) 
ile kurulurdu. Beratlarda komünlerin kurulması, yönetim yapısı, 
komünün kral ve feodal bey karşısında sahip olduğu yargısal, mali ve 
idari haklar ile bunların kullanılmasına yönelik hükümler yer alırdı.43 
Berat ile sağlanan haklar neticesinde komünlerin kendi adına vergi 
toplayabilmesi, savunma amaçlı silahlı bir güç kurabilmesi, özerk 
bir mahkemeye sahip olması mümkündü. Komünlerin sahip olduğu 
mühür ve yönetim binasındaki çan kulesi, o şehrin bağımsızlığın birer 
sembolü durumundaydı. Günümüzde Avrupa’daki birçok belediye 
binasında komün dönemlerinden kalmış ya da sonradan yapılan 
kuleler mimari bir özellik olarak devam etmektedir.

Komün tarzı yönetilen şehirlerde farklı yönetim organları söz 
konusuydu. Belediye başkanı ve karar organı fonksiyonuna sahip 
meclisten oluşan model yanında, başkanın bulunmadığı ve seçimle 
gelen bir heyetin (Konsül) yönetimindeki şehirler de vardı.44 
Komünler 13. yüzyıl ortalarından itibaren güç kaybetti. Merkezi 
devlet yapılarının zayıf olduğu dönemlerde ortaya çıkan komünlerin 

42  Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Şadan 
Karadeniz, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994, s. 138-161.

43  Charles Crozat, Amme Hukuku Dersleri Cilt II-Kısım I (Orta Zamanlar), Çev. Recai G. 
Okandan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1944, s. 259.

44  Crozat, s. 263-295.
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zayıflaması, monarşiye dayalı merkezi devlet yapılarının geliştiği 
dönemle çakışmaktadır. Merkezi yönetimin nüfuzu arttıkça, şehirlerin 
özerkliği azalma göstermiştir.45 

17. yüzyılın sonuna doğru İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi 
sonrasında yerel yönetimler, demokratik hakların elde edilmesine 
paralel bir gelişme izledi. Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı 
teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler sürecinde kırsal alandaki 
nüfus hızla şehirlere doğru kaymaya başlamış, şehirlerin nüfusları kısa 
sürede kontrolsüz biçimde artmıştı. O dönemde hızlı şehirleşmenin yol 
açtığı çarpık yerleşim düzeni, konut açığı, çevre kirliliği, aydınlatma, su, 
kanalizasyon ve ulaşım alanlarındaki alt yapı yetersizlikleri, güvenlik ve 
sağlık problemleri şehirlerin ortak görüntüsünü yansıtıyordu.46 

Şehirlerdeki problemlere çözüm üretmek amacıyla önceleri 
hizmetsel yönü ağır basan yönetim yapıları ortaya çıkarken, daha 
sonra demokratik yönü de olan yapılar gelişti. Böylece Sanayi Devrimi 
öncesi dönemde kralın verdiği berat ile çeşitli düzeylerde imtiyazlar 
elde etme tecrübesini yaşamış şehirlerdeki meclisler, tüzel kişiliğe 
sahip yerel yönetim yapıları ve meclisleri haline dönüştü. Yerel meclis 
üyelerinin önemli kısmını halk seçiyordu. İlk dönemlerde seçimlerde 
oy kullanma hakkı belli bir mülk sahibi olan erkeklere tanınmakla 
birlikte daha sonraki dönemlerde bu taban genişletildi. Avrupa’da 
özellikle İngiltere ve Fransa’da 1850’li yıllardan itibaren yerel 
yönetimlerin karar organlarının halk tarafından seçilmesi uygulaması, 
diğer süreçlerin demokratik niteliği ve şehirde üstlendiği fonksiyonlar 
paralelinde gelişme gösterdi.

Yerel yönetimler, tarihsel gelişmenin de beslediği bir anlayışla 
demokrasinin temellerinden özgürlük, eşitlik, temsil ve siyasal katılım 
gibi birçok değerin daha kolay hayata geçirildiği yönetim birimleri 
olarak görülmektedir. Vatandaşların özgürlüklerini kullanabilmeleri 
için yerel düzey ölçek bakımından daha elverişli bir ortam sunmaktadır. 

45  Can Hamamcı, “Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ekseninde Belediyelerimizin Yapısı ve 
Demokratikleşme Eğilimi”, Ankara Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, 1981, s. 94-95.

46  Fernand Braudel, Maddi Uygarlık ve Kapitalizm Cilt III (XV-XVIII. Yüzyıllar), çev: Mehmet 
Ali Kılıçbay, Ankara: Gece Yayınları, 1993, s. 487-489. 
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Yerel yönetimler, merkezi yönetim ile ülkedeki iktidarı paylaşarak 
anti demokratik biçimde otorite tekelleşmesinin ortaya çıkmasının 
ve özgürlüklerin kısıtlanmasının önüne geçerler. Bir yandan merkezi 
yönetimin yerel topluluk üzerinde tümüyle egemen olmasına yol 
açacak “atanmışlar” yönetimine, diğer yandan yerel seçkinlerin 
yönetmeyi sürdürecekleri bir yerel oligarşiye karşı,47 iktidarın 
demokratik olarak paylaşılmasına imkan tanırlar. Merkezdeki yönetim 
totaliter niteliğe büründüğünde yerel yönetimler kendi başlarına 
direniş odağı ve muhalefet aracı haline gelebilir.48 Yerel yönetimler, 
ulusal ve yerel iktidarların mekansal düzeyde demokratik bir yapı 
için gerekli biçimde bölüşümünü sağlayarak, keyfi iktidarlara karşı 
bir denge oluşturur ve vatandaşların özgürlük alanını genişletirler. 
Yerel yönetimlerin karar organlarının ve bazı ülkelerde yürütme 
organlarının halkın oyu ile seçilmesi, onları temsil bakımından ulusal 
kurumlara göre çok daha demokratik bir niteliğe sahip kılar.

Merkezi yönetime göre yerel yönetimler ekonomik, sosyal ve siyasal 
bakımdan vatandaşların daha eşit hayat sürmelerine katkıda bulunur. 
Vatandaşların temsil ve katılma imkanlarını kullanarak daha eşit bir 
siyasal ortam içinde yaşama imkanları, yerel yönetimlerde daha geniştir. 
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 daha etkin hizmetlerle kültürel ve sosyal 
bakımdan daha eşit bir ortam oluşturabilirler.

Demokrasinin önemli süreçlerinden siyasal katılım yerel 
yönetimlerde merkezi yönetime göre çok daha geniş bir çerçevede 
gerçekleşebilmektedir. Vatandaşlar bireysel olarak ya da örgütlü 
biçimde yerel yönetimlerin başta karar alma süreçlerine olmak 
üzere, tüm faaliyetlerine ölçek olarak daha fazla katılma imkanına 

47  Oya Çitçi, Yerel Yönetimlerde Temsil: Belediye Örneği, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 1989, s. 6.

48  Lipson, s. 301.
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sahiptirler. Böylece, yerel düzeyde yaşadıkları çevrenin oluşumu ve 
yönetimi ile ilgili taleplerini, beklentilerini, görüşlerini ve önerilerini 
daha kolay iletebilirler. Yerel yönetimlerin geniş tabanlı bir siyasal 
katılmaya imkan tanıması, ulusal düzeydeki demokrasi düzenini ve 
kurumlarını da olumlu biçimde besleyen bir unsurdur. 

Vatandaşlar yerel yönetimler hakkında, siyasal katılımın şartlarında 
olan bilgiye daha kolay ulaşabilirler. Vatandaşlar, merkezi yönetimi 
etkileyebilme konusunda sahip olmadıkları pek çok imkana, yerel 
yönetimlerde sahiptirler. Yine bu kuruluşlarda bürokrasinin azlığı 
ve yöneticilerin tanıdıklığı faktörleri katılmanın etkisini, dolayısıyla 
katılmanın derecesini artırıcı rol oynar. 

Vatandaşlar mekansal yakınlık ve yüz yüze ilişkiler dolayısıyla yerel 
yönetimleri daha kolay etkileme ümidindedirler. Kendi işlerini bizzat 
yapma ve takip etme imkanına sahiptirler. Yerel düzeyde seçmenlerin 
adaylar hakkında daha çok bilgi sahibi olması da katılmayı artırabilir. 
Yine bölgeler küçüldükçe halkın seçtiklerini daha kolay denetleyebileceği 
gerçeği de, katılımın düzeyini yükselten bir etkeni ifade eder.49 

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.

Yerel yönetimler konusundaki temel yargılardan biri de 
vatandaşlar için bir demokrasi okulu işlevi görmeleridir. Bu eğitim 
rolü, karar sürecinde, seçim sürecinde ve yönetimin topluluğa 
karşı sorumluluğunun ve duyarlılığının gerçekleşmesinde ortaya 
çıkmaktadır. Burada hem vatandaşların hem de yönetici ya da 
temsilcilerin eğitimi söz konusudur.50 Vatandaşların; oy kullanma, 
seçimlerde aday olma, meclislere üye olarak görev alma, belediye 

49  Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Vadi Yayınları, s. 57.

50  Çitçi, s. 7.
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başkanı seçilme, örgütlü biçimde yerel politika belirleme, planlama 
ve karar alma süreçlerini etkileme girişimlerinde bulunma, meclis 
toplantılarını izleme, bireysel başvurular gibi siyasal katılma araçlarını 
kullanmaları, onların siyasal yönden eğitim aldıkları ve olgunlaştıkları 
bir ortam sağlar. Yerel yönetimlerde siyaset yapan birçok kişinin daha 
sonra ulusal düzeydeki siyasette milletvekili, bakan ve başbakan gibi 
konumlara geldiği görülmektedir. 

Yerel yönetimlerin bir siyasal eğitim yeri olduğu savına karşı çıkan 
düşünürlerde olmuştur. Örneğin, Georges Langrod’a göre, yerel 
yönetimleri, demokrasi için bir siyasal eğitim ortamı olarak görmek 
yanlıştır. Çünkü, siyasal önderlerden pek azı yerel yönetimlerden 
gelmektedirler. Yerel düzeydeki politikanın, demokrasiyi 
güçlendirmekten çok, dar çıkar çatışmalarını artırması olasıdır. 
Yurttaşlar demokrasiyi, ulusal düzeydeki politika ve siyasal sorunlar 
içinde yerel düzeyde olduğundan daha iyi öğrenebilir.51 

Yerel yönetim, niteliği bakımından demokrasinin yerel düzeyde 
gerçekleşmesi için elverişli bir ortam sağlamakla birlikte, demokrasi 
ile olan ilişkisi bir mutlaklık ve özdeşlik içermemektedir. Her yerel 
yönetimin demokratik olduğu da söylenemez. Merkezi düzeydeki 
otoritenin tekelleşmesine ve diktaya dönüşmesine bir engel olarak 
görülmekle birlikte, dikta tarzı otoriter yapıların yerel düzeyde de 
doğması mümkün olabilmektedir. Seçim yöntemi de tek başına yerel 
yönetimlere demokratik meşruiyet kazandırmaya yetmemektedir. 
Yerel yönetim organlarının seçim sürecinin demokratik nitelikte 
olması, seçim dışındaki siyasal katılma yollarının da açık olması, yerel 
yönetimlerin merkezi yönetim, yerel halk ve kurum içi ilişki düzeninin 
demokratik biçimde ve anayasal güvence altında tasarlanmış olması 
ve uygulamanın da bu paralelde gelişmesi durumunda o ülkede 
yerel demokrasiden bahsetmek mümkündür. Yerel demokrasiden 
kastedilen yerel bir iktidar değil, demokratik değerlerin ve modellerin 
yerel yönetimlerde egemen kılınmasıdır.

51  Keleş, s. 62. 
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1. iKinci BölÜm: 
1. 

1. SiYaSal temSil ve Yerel 
Yönetimler

2.1. Siyasal temsil Kavramı

Birinin veya bir topluluğun adına davranma52 biçiminde tanımlanan 
temsil kavramı siyasal olarak, bir bireyin veya grubun daha geniş bir 
insan topluluğu adına hareket etmesini sağlayan bir ilişki biçimidir. 
İnsanların görüşlerinin savunulması veya çıkarlarının garanti altına 
alınması suretiyle temsil, yönetimin ve yönetilenlerin birbirine 
bağlanmasını sağlar. Temsil, demokrasiden farklı bir şeydir; temsil 
yönetim ve yönetilen arasındaki ayrımı kabul ederken, demokrasi bu 
ayrımı ortadan kaldırmayı ve halkın kendi kendini yönettiği bir sistem 
inşa etmeyi amaçlar.

19. ve 20. yüzyıllarda demokrasinin yayılması sürecindeki temel 
problemlerden biri “kimin temsil edilmesi gerektiği” idi. Temsil belli 
eğitim, sosyal statü, ekonomik durum, ırk ve etnik gruplarla mı sınırlı 
olmalı, yoksa bütün yetişkin vatandaşları mı kapsamalıydı? Bu tür 
sorular günümüzde siyasi eşitlik ilkesinin de genel kabul görmesinin 
bir sonucu olarak, evrensel oy hakkı ve “bir kişi bir oy” ilkesi ile 
çözülmüş durumdadır.53 Demokrasi günümüzde hemen hemen 
her yerde temsilcilik sistemi ile eş anlamlı olarak ele alınmaktadır. 
Demokraside halkın tümü temsil edilir ve kendilerini temsil edecek 
olan kişiye ve temsilcilerin ne yapacağına en azından dönemsel 
olarak tüm halk karar verir.54

52  Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1988, s. 1451.

53  Heywood, s. 324.

54  Holden, s. 60.
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Temsile dayanan bir sistemden söz edebilmek için gerekli koşullar; 
halkın belirli aralıklarla ve özgürce, temsilcilerini seçmesi, seçilen 
temsilcilerin halka karşı sorumlu olması, temsilcilerin halkın temsil 
edici bir örneğini oluşturmasıdır. Kısaca, temsil sisteminin dayandığı 
temel kavramlar seçim, sorumluluk ve temsil edicilik niteliği 
olmaktadır.55 

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 “neyi” ve “kimi” temsil ettiği sorularının cevap bulmasıdır. 
Temsil edilen şey, temsil edilenlerin görüşleri mi, onların çıkarları mı, 
mensup oldukları gruplar mı yoksa başka bir şey midir?56 

Temsil edilenler ve temsil edenler arasındaki ilişkiye dair farklı 
yaklaşım ve açıklamalar temsil ile ilgili teorilerin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Bu teoriler şu fikirler üzerine yoğunlaşmaktadır; 

a) Temsilci kişinin seçmenleri karşısında ne derece özerk olduğu, 

b) Seçmenlerin çıkarlarının temsili ile kanaatlerinin temsili 
arasında bir farklılık olup olmadığı, böyle bir farklılık var ise bu 
ikisinin birbirleriyle nasıl birleştirileceği, 

c) Seçmenlerin çıkar ve kanaatleri ile ulusal çıkarlar arasında 
çelişki olduğu takdirde temsilci tarafından hangisinin gözetileceği.57

Temsil teorilerinin ilki, “Mütevelli” modelidir. Bu model ilk 
ifadelerini Edmund Burke ve Stuart Mill’de bulmuştur. Mütevelli 
yaklaşımı, profesyonel siyasetçileri eğitimli elit grubun bir üyesi 
oldukları sürece temsilci olarak tanımlar. Vatandaşların kendileri 
için neyin en iyisi olduğunu bilmediği görüşünden yola çıkılarak 
ortaya konan, bilginin ve aklın toplum içinde eşit olarak dağıtılmadığı 
yönündeki inanca dayanır. 

55  Çitçi, s. 20.

56  Heywood, s. 324.

57  Holden, s. 61-62.
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İkincisi “Delege Modeli”dir. Delege, açık öneri ve talimatları temel 
alarak başkaları adına hareket etmesi için seçilen kimsedir. Delege 
sisteminde temsilci, kendi yargılarını ve tercihlerini uygulama yetkisi 
bulunmayan, temsil ettiği insanların görüşlerini ifade eden bir aracı 
olarak konumlanmıştır. Bu modeli savunanlar, siyasetçilerin mümkün 
olduğunca temsil edilenlerin görüşlerine sıkı sıkıya bağlı olmasını 
sağlayan mekanizmaları desteklemişlerdir.58 

Temsille ilgili ilk iki model siyasal partilerin henüz ortaya çıkmadığı 
siyaset dünyasına ait teorilerdi. Siyasal partilerin varlığı ile birlikte 
temsil teorisinde de değişiklikler yaşandı. Bu çerçevede üçüncü etkili 
temsil modeli “vekalet” olarak ortaya çıktı. Model, bir partinin seçimi 
kazanarak halkın vekaletini aldığı düşüncesin dayanır. Bu durum o 
partiye seçim sürecinde açıkladığı politika ve programları uygulama 
yetkisi verir. Temsilin aracı siyasetçilerden daha çok bir parti olduğu 
için vekalet modeli, parti birliği ve parti disiplini yönünden açık bir 
meşruiyet kazandırmaktadır. Siyasetçiler, seçmenleri düşünerek ve 
onların görüşlerini nakletmenin bir aracı olarak hareketi değil, siyasal 
partiye ve parti siyasalarına bağlı kalarak hizmet ederler. 

Dördüncü temsil modeli “Benzerlik”dir. Seçmen iradesi ile 
belirlenen temsilcilerin, temsil ettikleri seçmenlerin niteliklerini 
taşımasına dayanır. Seçimler sonucunda sosyal sınıf, cinsiyet, 
din, etnisite, yaş bakımından aynı oranlarla (mikrokozmik temsil) 
temsilcilerin seçilmesini öngörür. Bu grupların haklarını ve çıkarlarını, 
yine bu grup ile aynı nitelikleri taşıyan, o grubun tecrübelerini 
paylaşan temsilcilerin temsil etmesi kabul edilir.59

Demokrasi bakımından temsil edilecek şeyin, temsili sağlayan kişiye 
göre öncelik kazanması daha önemlidir.60 Temsil edilen ile temsilci 
arasındaki ilişkide, temsilcinin seçmenler ile aynı nitelikte olmasından 

58  Heywood, s. 325-329.

59  Heywood, s. 329-332.

60  Anne Phillips, “Farklılığa Nasıl Yaklaşmalı: Fikirler Politikası mı, Yoksa Mevcudiyet 
Politikası mı” Demokrasi ve Farklılık : Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, Haz. 
Seyla Benhabib, Çev. Zeynep Gürata ve Cem Gürsel, İstanbul: Demokrasi Kitaplığı (WALD), 
1999, s. 202.
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daha çok, kendini seçenlerin yargılarına 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 seçmenlerin taşıdığı özellikleri taşıdığından dolayı seçilme 
beklentisi içinde olduğu da görülmektedir. Özellikle, yerel yönetimlerle 
ilgili seçim süreçlerinde bu durum daha belirgindir.

Temsili bir demokrasi de halka karşı iki tür sorumluluk 
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 etmektedir.61

Temsilci olan kişi, başkalarının düşüncelerinden daha çok 
temsil ettiği kişilerin düşüncelerini temsil etmelidir ve onlar adına 
konuşmalıdır. Temsilci olan kişi, belli bir durumda, temsil ettiği insanlar 
nasıl davranacak ise öyle davranan kişi olarak nitelendirilebilir. Eğer 
seçilen kişi kendini seçenlerin dili ile konuşur ise temsilcilik tam bir 
hale gelir. Temsilci kendini seçenleri değerlerini paylaşmalıdır. Yani 
onların gerçekleriyle uyum içinde olmalıdır.62

2.2. Yerel Yönetimlerde Siyasal temsil 

Yerel yönetimler, karar organlarının ve bazı ülkelerde yürütme 
organlarının halkın oyu ile seçilmesi nedeniyle temsili demokrasinin 
önemli kurumları olarak kabul edilmektedirler. Temsil bakımından 
yerel yönetimlerin 4 özelliği öne çıkmaktadır;

a) Temsilci ile temsil edilen arasındaki ilişkinin çok daha etkileşimli 
kurulabilmesi, 

b) Yerel halka temsilcilerini daha kolay, daha etkin ve çok yönlü 
denetleme imkanı sunması, 
61  Holden, s. 61-62.

62  Arblaster, s. 121.
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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 tanımasıdır.

Vatandaşların ulusal düzeydeki temsil mekanizmalarına üye 
seçilme yöntemiyle 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 
edilenlerin 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 
tepkilerini daha kısa sürede ve gerçekçi biçimde öğrenebilirler. 
Bu durum yerel halkın, temsilcileri daha etkin denetleyebilmesi 
bakımından da önemlidir.

Yerel yönetimler, seçim sisteminin niteliğine bağlı olarak, ulusal 
düzeye göre çok daha fazla kesimin meclislerde yer almasına imkan 
tanıyarak demokratik temsili genişleten bir özellik taşır. Halkı ulusal 
düzeyde temsil eden yapıların nüfusa oranla ölçekleri oldukça küçük 
kalmaktadır. Buna karşın yerel yönetimler düzeyindeki temsilin 
nüfusa oranı çok daha fazladır. Meclis üyeleri yanında seçimlerdeki 
adayların toplam sayısı düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin halkın 
önemli bir kesiminin siyasal temsil ile doğrudan ilgilenmesine imkan 
verdiği görülür. Örneğin, Türkiye’de ulusal düzeyde 550 milletvekili 
temsil görevini yürütürken yerel yönetimlerde bu sayı Tablo 1’de 
görüldüğü gibi çok daha büyük boyuttadır. 
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tablo 1. türkiye’de Yerel Yönetimlerde  
Seçilmiş temsilcilerin Sayısı

temsilcinin niteliği Sayısı

Belediye Başkanı   2.948 

Belediye Meclis Üyesi   34.556 

İl Genel Meclisi Üyesi   3.284 

Köy Muhtarı   34.305 

Köy İhtiyar Heyeti  277.736 

Toplam  352.829 

Kaynak: http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/secime_girecek_adaylar.xls (09.10.2011)

Temsilin niteliği gereği ölçek ne kadar küçükse temsil edilen 
kesimin rengi, yani görüşleri, o kadar saf olarak temsil edilebilmektedir. 
Doğrudan demokrasi, en saf renklerin, yani her vatandaşın görüşünün 
elde edilebildiği ideal bir modeldir. Doğrudan demokrasinin 
uygulanma zorluğu karşısında temsili demokrasi geçerli olmuştur. 

Temsil edilen ölçek büyüdükçe, yerelden ulusal düzeye doğru 
çıkıldıkça, temsilci sayısının azlığından dolayı toplumdaki kesimlerin 
renkleri birleşerek farklı bir renk ortaya çıkmakta, sonuç olarak bir 
temsilci birçok kesimi temsil eder hale gelmektedir. Bu durumda farklı 
kesimlerin görüşlerinin, taleplerinin ve önerilerinin politika belirleme 
ve karar süreçlerinde eşit bir etki gücüne sahip olamaması, demokratik 
temsili zedelemekte ve siyasal alanın meşruiyetinin sorgulanmasına 
yol açmaktadır. Ölçek büyüklüğünün ortaya çıkardığı bu olumsuz 
durum, demokratik toplumlarda destekleyici ve çok yönlü siyasal 
katılma mekanizmaları ile azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Yerel yönetimler, ölçeğin getirdiği avantaj ile seçim sistemi ve 
siyasal parti yapıları gibi diğer süreçlerin demokratikliği ölçüsünde, 
topluluğun daha fazla kesiminin temsilcisine yer vererek siyasal 
meşruiyet alanını genişletmektedir. Bununla birlikte, ulusal düzeydeki 
kadar olmasa da, temsilci modelinin içinde barındırdığı eksiklikler 
nedeniyle demokratik siyasal katılım açığı da ortaya çıkabilmektedir. 

Yerel yönetimler düzeyindeki temsil, ulusal düzeydeki temsile göre 
sahip olduğu bütün olumlu yönlere rağmen uygulamada bazı problemlerle 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu problemler seçim sistemi, siyasal parti 
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sistemi, siyasal kültür, meclisin konumu gibi sistemsel ve yapısal nedenlere 
dayanmaktadır. Bu problemlerden başlıcaları şu şekildedir:

a) Seçim sisteminin yerel halkın tüm kesimlerinin temsil edilmesine 
imkan verecek demokratik nitelikte niteliklere sahip olmaması. 
Siyasal partilerin seçimlerde elde ettiği oy oranından daha fazla yerel 
meclislerde temsil hakkı elde etmesine yol açan seçim yöntemleri, 
adaletsiz bir temsil tablosu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda yerel 
meclisin siyasal meşruiyeti de sorgulanır hale gelmektedir. 

b) Siyasal partiler aracılığı ile aday olan yerel temsilcilerin, partileri 
ile olan ilişkilerinin, temsil etikleri halk tabanı ile olan ilişkilerinin önüne 
geçmesi. Siyasal partilerin iç işleyişlerinin demokratik bir sürece sahip 
olmaması, parti disiplinin güçlü oluşu ve parti yönetiminin tek hakim 
olarak her şeye karar vermesi gibi iç içe geçmiş anti demokratik nitelikler, 
yerel halkın talepleri yerine partinin taleplerini dikkate alan kişilerin aday 
olabilmesi ve siyasette yer bulabilmesine yol açmaktadır. Bu durumda 
temsilciler, yerel halktan daha çok partilerine karşı duyarlı olmaktadır.

c) Yerel topluluk içinde yer alan ekonomik ve siyasal elitler 
başta olmak üzere oligarşik yapıların yerel siyasete ve dolayısıyla 
meclislerdeki temsile egemen olarak vatandaşların bağımsız biçimde 
temsilcisini seçme ve etkileme hakkını işlevsizleştirmesi. 

d) Yerel yönetimlerin karar organı olan meclislerin yeterince güçlü bir 
konumda olmaması temsilcilerin işlevini azaltmaktadır. Meclisin karar alma 
fonksiyonunu kurum içindeki encümen gibi bazı kurullarla paylaşması, 
yürütme organının meclis kararları üzerinde veto yetkisine sahip olması, 
meclis başkanının yürütme organı ile aynı kişi olması, meclisin konumunu, 
dolayısıyla temsilcilerin konumunu zayıflatan bazı örneklerdir.

e) Ulusal düzeydeki temsilcilerin aksine, yerel temsilcilerin siyaseti 
asıl meslekleri yanında bir ek uğraş olarak algılamaları ve daha sınırlı 
zamanlarda ilgilenmeleri temsil işlevini zayıflatmaktadır. Bunun yanında, 
meclis üyelerinin yerel yönetimler konusundaki bilgi ve deneyim eksikliği, 
yerel politika tespiti ve karar alma süreçlerinde yürütme organı ya da 
bürokrasinin daha etkin bir konumda olmasını beraberinde getirmektedir.

f) Yerel katılım mekanizmalarının gelişmemesi sonucu vatandaşların 
temsilciler ile olan ilişkisinin sadece seçimlerle sınırlı kalması. 
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g) Yerel yönetimlerin mali kaynak, insan kaynağı, örgüt yapısı 
vb. alanlarda yaşadığı kurumsal kapasite problemlerinin ortaya 
çıkardığı hizmet yetersizliklerinin, vatandaş katında yerel temsilcileri 
işlevsizleştirebilmesi.

Yerel düzeyde temsilcilerin, temsil ettikleri kesimlerle seçim 
dönemleri dışında karşılıklı iletişimlerinin geliştirilmesini öngören 
uygulamaya dönük yaklaşımlarla desteklenmesi ve yerel halkın siyasal 
katılımın diğer araçlarını daha etkin kullanabilme imkanına sahip 
kılınması, siyasal katılım açığını azaltmak ve demokratik bir yerel 
yönetimin gelişmesi bakımından önem taşımaktadır. Vatandaşların 
kendilerini ilgilendiren tüm konularda, yerel yönetimlerin politika 
belirleme, karar alma ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ile 
ilgili süreçlere çok boyutlu biçimde katılabilme fırsatına sahip olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca, fırsatların varlığı kadar bunları kullanan ve 
geliştiren aktif bir vatandaşın varlığı da gereklidir.

Günümüzde merkezi yönetimden yerel yönetimlere görev ve 
mali kaynak aktarımı anlayışının ötesine geçilerek, merkezi ve yerel 
yönetimlerden sivil topluma ve özel sektöre görev ve kaynak aktarımı 
noktasına gelinmiştir. Bu yeni yaklaşımın önemli ayaklarından biri 
“Yönetişim” kavramıdır. Yönetişim, kamu yönetimini oluşturan 
birimlerin kamu politikası tespiti ve uygulanması süreçlerini, kamu 
dışındaki aktörlerle işbirliği içinde yürütmesidir. Bu çok ortaklı yönetim 
yapısı, vatandaşların çevrelerinin oluşumuna ve yönetimine aktif 
olarak katılmalarına imkan tanır. Yerel yönetimler halka yakın kamu 
birimleri olarak, yönetişimin daha yaygın ve etkin uygulanabileceği 
kademelerdir. 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa 
Yönetişimi hakkında hazırlanan Beyaz Kitap’ta “iyi yönetişim”in temel 
prensipleri açıklık, katılım, hesap verebilirlilik, etkililik ve tutarlılık olarak 
ifade edilmiştir.63 Yönetişime dayalı yönetim ve toplumsal örgütlenme 
modellerinin kurulması ve işletilmesi, yerel temsil konusunda ortaya 
çıkan bir çok problemin de aşılmasında anahtar role sahiptir.

63 European Governance, A White Paper, http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/
com/2001/ com20010428en01.pdf, s. 10, Erişim (25 Şubat 2012)
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1. ÜçÜncÜ BölÜm: 
1.  

tÜrKiYe’de BelediYe mecliSleri

Türkiye’de modern belediyelerin kurulması, şehirlerin çok yönlü 
değişim ve dönüşümü yaşadığı Tanzimat Döneminde başladı. Devletin 
modernleşme ve merkezileşme ekseninde Tanzimat reformlarını 
gerçekleştirdiği bir süreçte, şehirlerde yerel hizmetler alanında ortaya 
çıkan problemlerin çözümü için 1855’de İstanbul’da Şehremaneti 
adıyla bir belediye yapısı kuruldu. 1858 yılında Galata-Beyoğlu 
bölgesinde kurulan 6. Belediye Dairesi ise bu alandaki ikinci ve daha 
önemli adım oldu. İlerleyen yıllarda taşradaki liman şehirlerinde 
İstanbul’daki uygulama örnek alınarak belediyeler kuruldu. Osmanlı 
belediyeleri, kurumsallaşma düzeyi ve yerel hizmetlerdeki etkinlik 
bakımından en önemli gelişmeyi ise II. Meşrutiyet Dönemi’nde yaşadı.

Cumhuriyet kurulduğunda, Lozan Antlaşması’nda kabul edilen 
sınırlar içinde, Osmanlı Devleti’nden devralınan 389 belediye 
bulunuyordu. 1923’ten 1930 yılına kadar geçen dönemde, 
Osmanlı Devleti’nden devralınan belediye düzeninin günün şartları 
çerçevesinde güncellenmesi ve iyileştirilmesi çabaları hakim oldu. 
1930 yılından sonra, başta Belediye Kanunu olmak üzere çıkarılan 
hukukî düzenlemelerle Cumhuriyet Dönemi belediyeciliği inşa edildi. 

1950’lerden sonra kırsal alandan gelen göç ile artan kentleşme 
olgusu 1960’larda hızlandı ve 1970’li yıllarda belediyeleri planlama, 
altyapı, sağlık, konut, ulaşım vb. yerel problemlerle karşı karşıya 
bıraktı. Bu dönemde şehirlerdeki yerel problemlerin çözümü ile ilgili 
olarak planlama ve belediye birlikleri konusunda bazı adımlar atıldı.

1984’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyelerinin 
kurulması ile belediyecilikte yeni bir döneme girildi. İlerleyen yıllarda 
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kurulan yeni büyükşehir belediyeleri ile sayı 16’ya ulaştı. 1990’larda 
kırsal kesimden ve şehirlerden büyük şehirlere göçün artması var olan 
yerel hizmet problemlerini daha da arttırdı. Kamu yönetimi reformu 
çerçevesinde 2004 ve 2005’de çıkarılan belediye kanunları ile belediye 
yapısı geliştirildi. Belediyelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesi, 
meclisin çalışmasının daha etkin hale getirilmesi, yeni yönetim ve 
denetim uygulamaları bu kapsamdaki bazı önemli adımlar oldu.

Osmanlı’dan günümüze belediyelerin gelişiminin ana hatları 
yukarıda özetlenmiştir. Bu çerçevede belediye meclislerinin dönemler 
itibariyle gelişimi aşağıda ele alınmaktadır. Osmanlı Devleti tek başlık 
altında incelenmektedir. 1920-1923 döneminde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından başta anayasa olmak üzere yerel yönetimlerle 
ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu 
dönem ayrı olarak analiz edilmektedir. 1923-2004 yıllarını kapsayan 
dönem tek başlık altında toplanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
gelişmeler, 1930’da Belediye Kanunu ile getirilen düzen ve 1980 
sonrasındaki belediye meclisleri ile ilgili gelişmeler bu başlık altında 
yer almaktadır. 2004’den sonra yeni belediye kanunları ile belediye 
meclisleri konusunda getirilen yeni düzenlemeler ise son başlığı 
oluşturmaktadır.

3.1. osmanlı dönemi’nde Belediye meclisleri  
(1855-1920)

İstanbul’da ilk kurulan belediyeler ile birlikte meclisler de 
organizasyon içindeki yerini aldı. 1855’de kurulan Şehremaneti’nde 
yürütme organı şehremini olurken, karar ve danışma organı olarak 
“Şehir Meclisi” adıyla bir meclis yapısı oluşturuldu. Şehir meclisi, 
başkanlık görevini yürüten Şehremini, 2 şehremini muavini ve 
12 üye olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyordu. Meclis üye 
adayları, İstanbul’da ikamet eden her sınıf tebaadan ve esnafın ileri 
gelenlerinden Babıâli’nin ön tespitiyle Padişah’a sunulurdu. Bu 
adaylar arasından Padişah’ın belirlediği 12 üye irade-i seniyye ile 
meclis üyesi olarak atanırdı. Şehir Meclisi’nin haftada iki kez olağan 
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toplanması öngörülmekle birlikte, her zaman için şehremini tarafından 
olağanüstü toplantıya çağırılma imkanı da vardı.64 

1858’de kurulan Altıncı Belediye Dairesi’nde Şehremaneti’nde 
olduğu gibi bir meclis oluşturuldu. Meclis, daire müdürü (belediye 
reisi), 7 asıl üye, 4 müşavir (danışman) üye, 2 müdür muavini ve 
bir tercüman olmak üzere toplam 15 üyeden meydana geliyordu. 
Meclis’e üye seçilebilmek için belediye sınırları içinde en az 100.000 
kuruşluk emlake sahip olmak, on yıldan beri İstanbul’da ikamet 
etmek ve belediye işleri konusunda bilgili olmak şartları aranıyordu. 
Bu özellikleri taşıyanlar içinden Babıâli tarafından belirlenen 
kişiler Padişah’ın onayıyla üyelik sıfatını kazanırdı.65 Meclis üyesi 
seçilebilmek için belli bir miktar mülk sahibi olma şartı, Avrupa’daki 
benzer düzenlemelerde olduğu gibi, sonraki uygulamalarda da yaygın 
olarak kabul gören bir düzenleme oldu.

Şehremaneti ve özellikle belediye dairesi modelinin uygulamada 
nispeten başarılı sonuçlar elde etmesi, modelin belediyelerin gelişmesi 
konusunda temel teşkil etmesini sağladı. 1868 yılında İstanbul’daki 
belediye modelini şehremaneti-belediye daireleri ekseninde 
düzenleyen “Dersaâdet İdâre-i Belediye Nizâmnâmesi” çıkarıldı. 
Şehremaneti yapısı içindeki “Şehir Meclisi”nin adı “Şehremaneti 
Meclisi” olarak değiştirilmekle birlikte 1855’deki yapı ve işleyiş 
sürdürüldü.

1868 kanunu ile meclis konusundaki asıl önemli değişiklik, 
belediye daire meclisleri konusunda getirildi. Belediye dairesinin 
büyüklüğü ve önemine göre 8 veya 12 üyeye sahip olması öngörülen 
meclislerin seçimle belirlenmesi yöntemi kabul edildi.66 Seçim 
süreci, günümüzdeki seçim kurullarının benzeri işlevlere sahip 
olan “Cemiyet-i İntihabiye” adlı bir kurul tarafından yürütülecekti. 

64 “Şehremâneti Nizâmnâme Lâyıhası”, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Özege Koleksiyonu, 
nr. 12755, md. 5-9. 

65  28 Aralık 1857 Tarihli “Altıncı Dâire-i Belediye Nizâmâtı”, Düstûr, T. I, C. 2, ss. 460-463, 
md. 4-7.

66  “Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi”, Düstûr, T. I, C. 2, ss. 450-459, md. 50. 
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Seçmenlerin taşıması gerekli şartlar; 21 yaşını doldurmak, yıllık 2.500 
kuruştan fazla gelir getiren emlak sahibi olmak şeklinde belirlendi.

Belediye meclisine üye seçilebilmek için ise farklı şartlar getirilmişti. 
Meclis üyesi adaylarının yıllık 5.000 kuruş gelir getiren emlake sahip 
olmak, yirmi yaşını doldurmak, cinayet suçundan hüküm giymemiş 
olmak, belediye dairelerinde veya Şehremaneti’nde herhangi bir 
görevi olmamak, belediye dairelerinin bir inşaatında müteahhitlik 
yapmamak, daire içinde yargı işleri ve vekillik (avukatlık) ile 
uğraşmamak şartlarını taşıması gerekiyordu.67 Meclis üyelerinin görev 
süresi iki yıl olarak belirlenmişti.68 Belediye başkanları şehreminleri 
gibi padişah’ın ataması ile göreve geliyordu.

İstanbul’da 1855’de Şehremaneti ve 1858’de Altıncı Daire’nin 
kurulması, daha sonra 1868’de çıkarılan belediye kanunu ile 
uygulamanın gelişmesine paralel biçimde taşra şehirlerinde de 
belediyeler kurulmaya başlandı. İzmir, Selanik, Beyrut, Tunus, 
İskenderiye, Kudüs, Rusçuk, Varna ve Bağdat belediye yönetiminin 
kurulduğu önde gelen şehirlerdi. 

İstanbul’un aksine, taşradaki belediyelerin hukuksal altyapısının 
gelişimi daha yavaş ve parçalı oldu. Bunun temel nedeni, taşra 
şehirlerinin hepsinin aynı özellikleri taşımaması, bazı şehir ve 
bölgelerdeki uygulamaların daha önde gitmesiydi.69 Osmanlı 
Hükümeti, bazı büyük şehirlerdeki uygulamayı belli bir hukukî 
çerçeve içine almak amacıyla 1867’de belediye meclisleri ve 
fonksiyonlarıyla ilgili 2 talimatname çıkardı.70 Bu düzenlemelerde, 
belediye meclislerinin bir reis ile 6 üyeden oluşacağı öngörülmüştü. 
Reis, mevcut memurlar içinden atanacak, üyeler ise belli bir 
mülk sahibi ve o yerin ileri gelenleri arasından yine atama ile 
belirlenecekti.

67  “Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi”, Md. 24-40.

68  “Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi”, Md. 51.

69  Tarkan Oktay, “Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi”, Türkiye’de Belediyeler, Edt., 
Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya Ankara: Nobel Yayınları, 2008 s. 144 

70  Düstûr, T. I, C. 2, ss. 491-497.
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Osmanlı taşrasındaki belediyelerle ilgili daha kapsamlı ve kanun 
düzeyinde bir düzenleme, 1871 yılında Vilayet Nizamnamesi ile 
gerçekleştirildi.71 Belediyelere ayrı bir bölümün ayrıldığı kanunda vali, 
mutasarrıf ve kaymakam bulunan şehirlerde bir belediye meclisinin 
kurulacağı belirtiliyordu. Belediye meclisi bir reis, 6 üye ile müşavir 
statüsünde birer mühendis ve tabip üyeden oluşacaktı. Meclis reisi, 
valinin onayıyla atanıyordu. Meclis üyeleri ise, mahalle ihtiyar 
heyetleri tarafından belirlenen adaylar arasından hükümet tarafından 
atanıyordu. Meclis üyesi olabilmek için, cinayetten mahkum 
olmamak, 25 yaşında olmak, mülk sahibi olmak, belediye işlerinde 
müteahhitlik yapmamak gibi şartlar aranıyordu.72 Belediyelerle 
ilgili sistemsel ve yapısal problemlerin varlığına rağmen, birçok 
yerde belediye meclislerinin kurulması, yerel temsilcilerin tecrübe 
kazanması bakımından önemli bir işleve sahipti.73

1876’da Kanun-ı Esasî’nin ilanıyla başlayan I. Meşrutiyet 
Dönemi’nin ilk yıllarında, Osmanlı belediyeleri ile ilgili olarak önemli 
düzenlemeler yapıldı. Bunların ilki, ilan edilen anayasanın 112. 
maddesinde “yerel hizmetlerin İstanbul ve taşrada belediye meclisleri 
eliyle yürütülmesinin esas olduğu” hükmüne yer verilmesiydi. Böylece, 
en üst hukuk normu içinde belediye ve onun bir organı olarak meclis 
yapısı, şehirlerdeki yerel hizmetlerden sorumlu bir kurum olarak 
teminat altına alınmaktaydı. İkinci olarak, I. Meşrutiyet düzeninin 
getirdiği Meclis-i Mebusan’da İstanbul ve taşradaki belediyeler için 
müstakil birer kanun yapıldı. Bu kanunlar 1877’den 1930 yılına kadar 
sınırlı değişikliklerle birlikte uygulamada kalması bakımından önem 
taşımaktadır.

İstanbul için 1877’de çıkarılan “Dersaâdet Belediye Kanunu”, 
belediye meclisleri konusunda önceki yapıyı esas alan ve onu 
biraz daha geliştiren bir niteliğe sahipti. Belediye meclisleri bu yeni 

71  Düstûr, T. I, C. 1, ss. 625-651.

72  Düstûr, T. I, C. 1, ss. 625-651. 

73  İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
2000, s. 177-178.
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kanunda da belediyenin karar organı olarak yapılandırıldı. Her hafta 
toplanması öngörülen meclis, salt çoğunlukla toplanarak çoğunluğun 
oyu ile karar alıyordu. 

Belediye meclis üyesi seçimlerinde oy kullanabilmek için 25 
yaşında olmak, oy kullandığı belediye dairesinde ikamet etmek, daire 
sınırları içindeki emlaki için yıllık en az 100 kuruş vergi vermek, erkek 
ve Osmanlı vatandaşı olmak şartlarını taşımak gerekiyordu. 

Seçimde meclis üyesi adayı olmak için ise; seçime gireceği dairede 
ikamet etmek, 30 yaşında olmak, daire sınırları içindeki emlaki için 
yıllık en az 250 kuruş vergi vermek, Şehremâneti, belediye daireleri 
ya da zaptiyede çalışmamak, belediyelerin işlerinde müteahhit ya da 
müteahhit kefili olmamak, Osmanlı vatandaşı olmak gibi nitelikler 
aranıyordu. 

Yerel seçimlerde seçmen ve aday olmak için konulan mülkiyete ve 
cinsiyete dayalı sınırlılıklar bu kanunda da devam etmiştir. Kanunda, 
meclisin konumunu nispeten güçlendiren bir düzenleme, belediye 
başkanının Padişah tarafından, önceki düzenlemede olduğu gibi 
meclis dışından değil, seçilmiş meclis üyeleri arasından atanması 
yöntemi getirilmesidir. Böylece, tüm sınırlılıklarına rağmen halkın 
seçimi ile belirlenen bir kişiye belediyenin yürütme makamına gelme 
imkanı tanınmıştır.74

Belediye meclisinin görev alanı; belediye ile ilgili konularda 
karar alınması, belediyenin olağan ve olağanüstü bütçesiyle 
yıllık muhasebe cetvellerinin incelenmesi, mali kayıt ve denetim 
defterlerinin incelenmesi, bütçedeki ödeneklerin harcama esaslarının 
belirlenmesi, belediyeye ait emlak ile ilgili mübadele, taksim ve satış 
konularında karar verilmesi, yıl içinde yapılacak inşaat faaliyetlerinin 
her mahallenin ihtiyacına göre belirlendiği bir yatırım programının 
hazırlanması, müzayede ve münakasa işlemlerinin yürütülmesi, 
belediye adına yapılacak bütün sözleşme ve kontratların incelenerek 
onaylanması, meclis başkanının memurların tayin ve azilleri 
74  Oktay, s. 139-140.
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konusundaki önerilerinin incelenerek onaylanması, borçlanma 
kararının verilmesi ve vezne hesaplarının denetlenmesi olarak 
düzenlenmişti.75

I. Meşrutiyet’e kadar, İstanbul dışındaki taşra belediyeleri, merkezî 
hükümetin mülki teşkilatının düzenlendiği 1864 ve 1871 tarihli 
Vilayet Nizamnameleri içinde sınırlı biçimde yer alıyordu. 1877 
yılında çıkarılan “Vilayet Belediye Kanunu” ile Osmanlı taşrasındaki 
tüm belediyeler müstakil bir kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu. 
Kanuna göre her şehir ve kasabada bir belediye idaresi kurulacaktı. 
Şehrin nüfusunun 40 bini aşması durumunda aynı şehirde birden 
fazla belediye kurulmasına da imkan tanınmıştı. 

Vilayet Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisleri şehrin 
nüfusuna göre 6 ile 12 arasında üyeden oluşuyordu. Meclis üyeleri 
halk tarafından tek dereceli, gizli oy esasına dayanan seçimle 4 yıl için 
belirleniyordu. Belediye meclis üyesi seçiminde oy kullanabilmek ve 
üye adayı olabilmek için, yukarıda Dersaâdet Belediye Kanunu’nda 
belirtilen şartlar, aynı şekilde vilayetler için de geçerliydi. Farklı olarak, 
seçmen olabilme şartları içinde yer alan 100 kuruş vergi ödeme şartı 
50 kuruşa ve aday olmak için gereken 250 kuruş vergi 100 kuruşa 
indirilmişti. Seçimle gelen üyeler yanında müşavir (danışman) üye 
sıfatına sahip birer mühendis, tabip ve veteriner üye de mecliste 
yer alıyordu. Belediye başkanları seçilmiş meclis üyeleri içinden 
mülki amirlerce atanıyordu. Belediye meclislerinin haftada iki defa 
toplanması öngörülmüştü. Salt çoğunlukla toplanan meclis çoğunluk 
oyu ile karar alırdı.76

Osmanlı döneminde modern belediyelerin kurulmasıyla yapı 
içinde yerini alan meclisler siyasal temsil ve kurum içindeki konumu 
bakımından zaman içinde gelişme gösterdi. Meclis üyelerinde atama 
yönteminden seçim yöntemine geçildi, belediye başkanı belediye 
dışından atanırken seçilmiş meclis içinden atanmaya başladı. 
Bununla birlikte, belediye uygulamaları Avrupa’dan alınan hukuki 

75  “Dersaâdet Belediye Kanûnu”, Md. 17, Düstûr, T. I, C. 4, s. 528.

76  Vilayet Belediye Kanunu, Md. 4-20.
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altyapıya paralel bir gelişme gösteremedi. Belediyeler, İstanbul 
dışında ülkenin tüm şehirlerinde yaygınlaştırılamadı. Meclis üye 
seçimleri yapılan belediye sayısı ise sınırlı kaldı.77 Ancak, belediye 
meclislerinin kurulması, seçimlerin yapılması, meclis çalışmalarının 
yürütülmesi bu konuda bir tecrübe birikiminin oluşmasını 
bakımından önemliydi.

Belediye meclis üyelerinin belediye işlerinde yeterli tecrübeye sahip 
olmaması, özel işlerinden dolayı meclis çalışmalarına yeterli katkıyı 
sağlayamamaları, belediyelerin kurumsal kapasite yetersizliklerinin 
meclislerin etkinliğini de azaltması bu dönemde meclislerin karşı 
karşıya kaldığı temel problemlerdi.

Belediye meclis üyeleri genelde “eşraf” olarak tabir edilen 
şehrin ileri gelenlerine dayanıyordu. Köklü bir aileye mensubiyet, 
servet zenginliği, dini itibar ve yaş gibi nitelikler, tek tek ya da bir 
arada eşraf tabiri içinde yer alan kimselerin şehirde etkili olmasını 
besleyen unsurlardı. Meclislerde üye olarak görülen diğer kesimi 
emekli devlet memurları oluşturuyordu. Bu kitle içinde özellikle 
mülki görevlerde bulunmuş memurlar öne çıkıyordu. Üçüncü kesim 
tabip, deavi vekili (avukat) ve mühendis gibi dönemin ileri gelen 
mesleklerine mensup kişilerdi. 

77  Ortaylı, s. 189-192.
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3.2. tBmm Hükümeti dönemi’nde Belediye  
meclisleri (1920-1923)

Birinci TBMM, olağanüstü şartlarda kurulan milli bir meclisti. 
Bu şartlar altında yasama, yargı ve yürütme yetkilerini elinde 
toplamıştı. TBMM seçimlerinde her liva (sancak) bir seçim bölgesi 
olarak belirlenmişti. Seçmenlerin belirlediği müntehib-i sani (ikinci 
seçmenler), belediye meclisi üyeleri ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Üyeleri’nden oluşan seçici bir heyet tarafından her liva (Sancak) için 
5 milletvekili seçilerek TBMM’ye gönderilmişti.78 

TBMM’nin en belirgin özelliği, ülkenin dört bir yanından çok 
farklı görüşlerdeki üyeleri bir arada barındırmasıydı. Mecliste farklı 
görüşleri savunan ve ülkenin kurtuluşunu farklı modellerde gören 
birçok grup bulunuyordu. Halk Zümresi, Tesanüt, İstiklal, Islahat ve 
Müdafaa-i Hukuk bunlardan önde gelenlerdi. Ortak nokta ise ülkenin 
bağımsızlığa kavuşturulmasıydı. Çok geniş bir yelpazede meslek 
mensubunun bir arada bulunduğu mecliste 26 yerel yönetici de 
vardı.79 

TBMM, 23 Nisan 1920-15 Nisan 1923 tarihlerini kapsayan 
ilk döneminde, yerel yönetimlerle ilgili önemli düzenlemeler 
gerçekleştirdi. 1877 tarihli Dersaadet ve Vilayet belediye kanunlarının 
geçerli olduğu bu dönemde, yerel yönetim organlarının halkın iradesi 
ile belirlenmesi yönünde adımlar atıldı. Bunların ilki, TBMM’nin 2 
Ekim 1920’de kabul ettiği belediye meclis üyeleri seçimi ile ilgili 34 
numaralı kanundur.80 

Belediye meclis üye seçiminde seçmen ve aday olabilmek için 
aranılan belli bir miktar emlak vergisi verme şartı bu kanun ile kaldırıldı. 
Seçmen yaşı 25’den 20’ye, aday olabilme yaşı da 30’dan 25’e indirildi. 
Bu düzenlemeler halkın daha geniş kesimlerinin belediye meclisi 

78  İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin düşünce yapısı: 1920-1923, İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Yayınları, 1997, s. 59. 

79  Güneş, s. 81 ve 148-180.

80  23 Eylül 1292 Tarihli Belediye Kanununa Müzeyyel Kanun, Düstûr, T. III, C. 1, s. 84.
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üye seçimlerinde seçmen ve aday olarak yer almasının önünü açan, 
dolayısıyla yerel temsili genişleten niteliğe sahipti. Ayrıca, uygulamada 
görülen bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak için belediye başkanlarına 
okuma yazma bilme şartı da getirildi. 1877 tarihli belediye kanunlarında 
değişiklik getiren kanun, 1921 Anayasası’nın kabulünden bir ay sonra 
28 Şubat 1921’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak vergisi şartının kaldırılması ve yaşın düşürülmesi 
konusundaki teklif hakkında mecliste yapılan konuşmada gerekçe 
olarak bazı hususlar ileri sürülmüştü. Bunların ilki, toplumun aydın 
insanlarının çoğunlukla emlak sahibi olmadığından vergi ödemediği 
belirtilerek, beldelerin bu kişilerden faydalanmasının önünün 
açılması gerektiği idi. İkincisi, TBMM üyeliği için bile vergi mükellefi 
olmak yeterli görülürken belediye meclisinde bunun üstünde şart 
koşulması doğru bulunmamıştı. Üçüncü olarak, aristokrat imtiyazını 
andıran vergi şartının sürdürülmesinin zamanın icaplarını görmezden 
gelmek anlamına geldiği, meclisin de bu anlayıştan uzak olduğu ifade 
edilmiştir. Seçmen olma yaşının düşürülmesi ile ilgili olarak da I. 
Dünya Savaşı sırasında cephelerde savaşmış çok kıymetli gençlerin 
seçme hakkına sahip olmaması eleştirilmiştir.81

TBMM’nin ilk döneminde yerel yönetim meclisleri ile ilgili ikinci 
önemli düzenleme 1921 tarihli anayasa (Teşkîlât-ı Esasiye Kanunu) 
ile yapılmıştır. Anayasa, 23 maddelik kısa bir metin olmasına rağmen 
yarıdan fazlası vilayet yönetimine ayrılmıştı. Belediyeler ile ilgili 
hükümlere yer verilmemekle birlikte, vilayet ve nahiye düzeyinde 
halkın seçtiği meclislerin yetkilerini ve konumlarını güçlendiren 
düzenlemeler getirmesi bakımından önem taşımaktadır. 

1921 Anayasasına göre, her vilayetin tüzel kişiliği, halkın 
seçilmiş temsilcilerinden oluşan “Vilayet Şûrası” adlı organ eliyle 
kullanılacaktı. Vilayet şûrasının reisliğini, şûra üyelerinin kendi 
içlerinden seçtiği bir kişi yapacaktı. Reisler şûraya başkanlık yapmak 
yanında alınan kararların uygulamaya geçirilmesi fonksiyonlarına 
da sahipti. Ayrıca, yürütmeye yardımcı olarak bir idare heyeti yapısı 
81  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 1, 73. İçtima, Cilt IV, 26.09.1336, s. 375.
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öngörülmüştü. Şûra üyelerince devlet memurları arasından seçilen 
idare heyetinin başkanlığı da şûra reisine verildi. Bu model, bir yerel 
yönetim meclisine hem karar hem de yürütme fonksiyonlarının bir 
arada verilmesi anlamına geliyordu. 

1921 anayasasında merkeziyet usulü sınırlı ve hatta istisnaidir. 
Yerinden yönetim ise asli ve geneldir. Böylece, Osmanlı sisteminin ve 
1876 tarihli Kanun-ı Esasi’nin öngördüğü merkeziyetçi sistem tersine 
çevrilmiş, yerinden yönetime ve özerkliklere ağırlık verilmiştir. Bu bir 
bakıma aşağıdan yukarı doğru bir yönetim yapısını ifade etmektedir.82

TBMM’nin ilk dönemindeki üçüncü önemli düzenleme, 30 Ekim 
1922’de kabul edilen belediye başkanlarının seçilmesini yeniden 
düzenleyen 278 numaralı kanun ile yapıldı. 83 Bu tarihe kadar 
belediye başkanları, seçilmiş meclis üyeleri içinden en büyük mülki 
memur tarafından atanıyordu. Bu kanun ile belediye meclis üyelerinin 
kendi içlerinden birini belediye başkanı olarak seçmesine imkan 
tanındı. Meclisin konumunu güçlendiren ve belediye başkanının 
meclise karşı olan sorumluluğunu arttıran bir model getirildi. Gizli 
oylama ile yapılan seçimde, çoğunluğun oyunu alan üye başkan 
olarak seçiliyordu. Belediye başkanlığı seçimlerinin 2 yılda bir 
yapılması ve önceki başkanların tekrar seçilebilmesi kanundaki diğer 
düzenlemelerdi. 

Karar organı olan meclislerin yürütme organını kendi içlerinden 
seçmesi, 1921 Anayasası’nın vilayet yönetimi için getirdiği bir modeldi. 
Benzer model anayasadan sonra belediyeler içinde getirilmiş oldu. 
Kanunun TBMM’deki görüşmeleri sırasında bu konu ile ilgili olarak; 
seçimlerdeki mülk kısıtlamasının kaldırılması ve 1921 Anayasası’nda 
vilayette halka doğrudan giden bir modelin getirilmesine paralel 
olarak belediye meclislerinde de düzenleme yapılmasının gereği 
üzerinde durulmaktadır. Kamu yararını ve yerel ihtiyaçları düşünen, 

82  Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 3. Basım, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 1999, s. 265.

83  “Devair-i Belediye Rüesasının Sureti İntihabına Dair Kanun”, Kanun No: 34, Kabul Tarihi: 
30 Teşrinievvel 1338, Düstûr, T. III, C. 3, s. 148.
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ülkenin bayındırlığı ve gelişmesi yönünde görevleri olan belediye 
meclislerine kendi reislerini seçme hakkının verilmesi, belediyelerin 
ruh ve manasına daha uygun bir model olarak ifade edilmektedir. 
Ayrıca, halkın belirlediği meclis üyelerinin belediye başkanını 
seçmesi yönteminin, 1921 Anayasası’nın 1. maddesine atıfla milletin 
hakimiyeti prensibine daha uygun düştüğü, düzenlemeye gerekçe 
olarak meclis kürsüsünden ifade edilmiştir.84

Birinci TBMM döneminde, halkın seçimlere katılma alanını genişleten 
ve yerel yönetim meclislerini daha özerk bir model ile güçlendiren 
düzenlemeler yapıldı. Yerel demokrasi ve yerinden yönetim ilkelerini 
nahiye şuralarına kadar götüren bu anlayışta, 1918-1920 arasında 
Anadolu ve Trakya’da oluşan ve açıkça iktidarlaşan yerel inisiyatifler, yani 
“Yerel Kongre İktidarları”nın etkisi vardı.85 Merkezi düzeyde siyasetin 
aktörü olmaktan daha çok, yerel temsilci niteliğine sahip meclis üyeleri, 
yerel yönetimler konusundaki düzenlemeleri de bu yönde biçimlendirdi. 
Diğer taraftan, bu düzenlemeler ile Büyük Millet Meclisi hükümetine, 
her bölgedeki insanların örgütlü biçimde desteğinin sağlanması da 
hedeflenmişti. Merkezi devlet yapılanmasının zayıf olduğu bu dönemde, 
yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi yanında, otorite boşluğunun yerel 
yönetimlerle doldurulma çabası ve bunların hükümetle ilişki ağlarının 
kurulması, aslında Büyük Millet Meclisi hükümetinin taşrayla iletişimini 
kolaylaştırarak etkinliğini arttıracak bir olguydu.86

3.3. cumhuriyet dönemi’nde Belediye meclisleri

Cumhuriyet Dönemi’nde belediye meclisleri ile ilgili önemli 
düzenlemeler 5 dönem altında  incelenmektedir. Bunlar; 1923-1930, 
1930-1945, 1945-1960, 1961-1980, 1980-2004 ve 2004’den sonraki 
dönem olarak sıralanmaktadır. 

84  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 3, 128. İçtima, Cilt XXIV,  28.10.1338, s. 240.

85  Tanör, s. 266.

86 Tarkan Oktay, Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri, İstanbul: Hayat 
Yayınları, s. 45
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3.3.1. 1923-1930 dönemi

Türkiye’de Cumhuriyet rejimine geçildiği 1923 yılı ile 1580 sayılı 
Belediye Kanunu’nun çıkarıldığı 1930 yılı arasındaki dönem belediyeler 
bakımından, Osmanlı sisteminin bir devamı niteliğine sahipti. 1923-
1930 döneminde belediyelerin temel hukuki altyapısını Osmanlı 
Dönemi’nde çıkarılmış kanunlar oluşturuyordu. İstanbul’da 1877 
tarihli Dersaâdet Belediye Kanunu ile 1912 tarihli Dersaâdet Teşkilat-ı 
Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat, taşrada ise, 1877 tarihli Vilayet 
Belediye Kanunu hükümleri 1930 yılına kadar geçerliliğini korudu. 

1923’den sonra belediye alanında ülkenin karşı karşıya olduğu 
temel problemlerden ilki, savaş sırasında Batı Anadolu’da harap olan 
şehirlerin yeniden imar edilmesi ve Cumhuriyet’ten sonra mübadele 
sonucu nüfusun azalması ile bu şehirlerde ortaya çıkan üretim ve hizmet 
sektörlerindeki açıkların kapatılmasıydı. İkinci olarak, Ankara’nın başkent 
olarak ilanı ve şehrin yeni niteliğine uygun şekilde imar edilmesiydi. 

Cumhuriyet’in bu ilk döneminde, belediyeler alanında yapılacak 
düzenlemeler karşısında bazı faktörler de sınırlayıcı role sahipti. 
Osmanlı Devleti’nden devralınan belediye birikiminin yeterli 
düzeyde olmaması, merkeziyetçi bir modelin uygulandığı dönemde 
muhalefetin belediyelerde örgütlenerek güçlenme ihtimali, nüfus 
artışı ve şehirleşme hızının düşüklüğü, I. Dünya Savaşı sırasında 
yaşanan enflasyonun etkisiyle vergi değerlerinin önemsizleşmesi 
sonucu belediye gelirlerinin azalması bu faktörlerden bazılarıydı.87 

1923-1930 döneminde belediyelerin hukukî altyapısına yönelik 
yapılan düzenlemelerin karakteristiği, temel belediye kanunlarının 
bütünlüğünün büyük ölçüde korunması, bununla birlikte malî 
yapı, imar, yerel hizmetler vb. alanlarda Osmanlı Dönemi’ndeki 
düzenlemeler üzerinde güncelleme ve iyileştirmeye gidilmesiydi. 
Bu kapsamda, 1924 yılında Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu88 

87  İlber Ortaylı ve İlhan Tekeli, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi-Birinci Kitap, Ankara: Türk 
İdareciler Yayını, 1978. s. 27-31.

88  Düstûr, T. III, C. 5, ss. 642-656.
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ve belediye hesaplarının düzen altına alınması amacına yönelik 
olarak muhasebe sistemiyle ilgili bir talimatname çıkarıldı. Aynı yıl, 
belediyelerin şehirdeki denetimini artırmaya yönelik bir ceza kanunu 
çıkarıldı.89 1926’da çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nda beledî nitelikli 
suçlarla ilgili düzenlenen hükümlerle belediyelerin bu alandaki 
yetkileri güçlendirildi. 1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu’nda,90 2 
bin nüfusun altındaki yerleşim birimleri köy biçiminde tarif edilerek, 
bu sınırın üstündekiler doğal olarak belediye kabul edildi. 1926’da 
çıkarılan Sular Kanunu91 ile vakıfların elinde bulunan su tesislerinin 
yönetimi belediyelere devredildi. 

1924 yılında Ankara’nın başkent olarak ilan edilmesi, dönemin 
belediye alanındaki en önemli gelişmesini oluşturuyordu. Ankara 
başkent olduktan sonra, ilk olarak belediye yapısında değişikliğe 
gidildi. 16 Şubat 1924’de çıkarılan “Ankara Şehremâneti Kanunu”92 
ile İstanbul’daki yapıya benzer yeni bir belediye yönetimi oluşturuldu. 
Ankara’da şehremini Dahiliye Vekaleti (İçişleri Bakanlığı) tarafından 
atanıyordu. Ankara’nın nispeten küçük ölçekli bir yerleşim birimi 
olmasından dolayı, İstanbul’dan farklı olarak tek bir belediye 
biçiminde yapılandırıldı. Şehremâneti’nin karar organı olan Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye adlı meclis yapısı, 24 üyeden oluşuyordu. 
Cemiyet’in üye seçimleri 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu 
hükümlerine göre yapılıyordu. İstanbul’da bütçenin nihai kabulü 
ve personel tayin yetkisi Şehremâneti tarafından yapılabilirken, 
Ankara’da bu işlemlerin onayı Dahiliye Vekaleti’ne verildi. 

3.3.2. 1930-1945 dönemi

Cumhuriyet Dönemi belediyecilik anlayışı, hukukî altyapı ve 
uygulamalar bakımından, esas itibariyle 1930’dan sonraki dönemde 
şekillendi. Dönemin en önemli gelişmesi, 1930’da 1580 sayılı Belediye 

89  Düstûr, T. III, C. 5, ss. 840-841.

90  Düstûr, T. III, C. 5, ss. 696-722.

91  Düstûr, T. III, C. 7, ss. 887-888.

92  Düstûr, T. III, C. 5, ss. 633-634.
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Kanunu’nun çıkarılmasıydı. 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1877 
tarihli Dersaâdet ve Vilayet Belediye Kanunları ile ek düzenlemelerin 
tümü kaldırıldı. İlk kez 1924 tarihli Köy Kanunu’nda yer alan 2 bin 
nüfus şartı, belediye kurulması için kıstas olarak getirildi.

Ülkedeki belediyeler eşit kabul edilerek tek kanun çatısı altında 
yapılandırıldı. Belediyeler arası eşitlik yaklaşımının istisnalarını, 
İstanbul ve Ankara için getirilen hükümler oluşturuyordu. İstanbul’da 
belediye ile vilayet yönetimi birleştirildi. Valiye aynı zamanda 
belediye başkanı fonksiyonları verildi. Bu kapsamda, belediye 
meclisi ile vilayet umumi meclisi (il genel meclisi) de kaldırıldı. 
Yerine “İstanbul Umumi Meclisi” adında, üyeleri seçimle gelen 
tek bir meclis oluşturuldu. Ankara’da ayrı bir belediyenin varlığı 
kabul edilmekle birlikte, belediye başkanının diğer belediyeler için 
yapılan düzenlemeden farklı olarak Dahiliye Vekaleti’nin önerisi ve 
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanması kuralı getirildi. 

İlk olarak 1922 yılında yapılan kanun değişikliği ile düzenlenen 
belediye başkanını belediye meclisinin seçmesi kuralı, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu tarafından da benimsenerek sürdürüldü. Belediye 
meclisi kendi içinden ya da seçilme şartlarını taşıyan kendi dışından 
birisini gizli oyla belediye başkanı olarak seçerdi. Seçilen başkan il 
merkezindeki belediyelerde Dahiliye Vekaleti, il merkezî dışındaki 
yerlerde o ilin valisi tarafından onaylanırdı. Belediye başkanları 
bu modelde, hem meclise karşı, hem de başkanlıklarını onaylayan 
merkezi idareye karşı sorumlu nispeten güçsüz bir konumda idi.

Belediye Kanunu ile siyasal temsilin kapsamı da genişletildi. 
Oy kullanma yaşı 18’e, seçilme yaşı da 25’e indirildi. Kadınlara 
da seçme ve seçilme hakkı tanındı. Seçimlerde oy kullanabilme ve 
aday olabilmek için belli bir miktar emlak vergisi ödemek, Osmanlı 
Dönemi’ndeki temel şartlardandı. Büyük Millet Meclisi tarafından 
1920’de kaldırılan bu şart 1930 Belediye Kanunu’nda da yer almadı. 
Diğer taraftan, devlet memurları, belediye memur ve işçilerinin 
belediye meclisine üye olarak seçilmesini yasaklayıcı hükümler 
getirilmesi, siyasi temsili daraltan bir niteliğe sahipti. 
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Seçmen ve aday olabilmek için en az 6 ay o belediye de ikamet 
etmek şarttı. Türk olmak, ağır hapis cezasına mahkum olmamak, 
kamu hizmetinden yasaklı olmamak, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti 
suiistimal, iflas gibi haysiyet kırıcı suçlardan mahkum bulunmamak 
seçmen olabilmenin diğer şatları idi. Ayrıca, silah altında bulunan 
askerler, jandarmalar, zabitler ve polislerin belediye seçimlerinde 
seçmen ve aday olması yasaklanmıştı. Belediye meclisi üyesi adayların 
yukarıdaki şartlar yanında, Türkçe okuryazar olması, belediyeye ait 
bir işin müteahhidi olmaması, belediye müteahhidi durumundaki 
kişilerle ortaklık ya da borç ilişkisi bulunmaması gibi şartlar taşıması 
gerekiyordu.

Belediye Kanunu’nda, belediye meclisi üye seçimlerinin dört 
yılda bir yapılması kabul edilmişti. Böylece, belediye meclisi 
üyelerinin iki yılda bir yarısının yenilendiği model yerine, üyelerin 
dört yıl için seçildiği bir model getirilmiş oldu. Seçmen ve adaylarla 
ilgili işlemlerin ve oylamanın yapıldığı seçim süreci, eylül ayında 
başlar ekim ayının 20’sine kadar devam ederdi. Oylamanın bir 
günde tamamlanamayacağı yerlerde mülki amirin kararı ile oy 
verme günleri uzatılabiliyordu. Seçmenler isim, adres, imza ya da 
mührünü oy pusulasına yazarak oy kullanırdı. Seçilecek belediye 
meclis üyesi sayısının iki katı ismi oy pusulasına yazılırdı. Oy 
sandığının açılabilmesi için kayıtlı seçmenlerin yarıdan fazlasının 
oylamaya katılması gerekirdi. Aksi takdirde oylama bir hafta daha 
uzatılırdı.

Belediye meclisinin üye sayısının o yerin nüfusuna göre değiştiği 
bir sistem getirilmişti. Bu sistemde nüfus dilimleri aralığı Tablo 2’de 
görüldüğü gibi dar tutulmuştu. 
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tablo 2. 1930 tarihli Belediye Kanunu’na göre  
Belediye meclisi Üye Sayısı

Belediye 
nüfusu

meclis 
Üyesi 
Sayısı

Belediye 
nüfusu

meclis 
Üyesi 
Sayısı

Belediye 
nüfusu

meclis 
Üyesi 
Sayısı

3.000 12 10.000 21 45.000 30

3.500 13 13.000 22 50.000 31

4.000 14 16.000 23 60.000 32

4.500 15 19.000 24 70.000 33

5.000 16 22.000 25 80.000 34

6.000 17 25.000 26 90.000 35

7.000 18 30.000 27 100.000 36

8.000 19 35.000 28 125.000 37

9.000 20 40.000 29 +25.000 +1 Üye

Belediye meclislerinin yılda sadece 3 defa toplanıyor olması, o 
belde ile ilgili kararların alınmasını geciktiriyordu. Özellikle belediye 
kanunu dışındaki başka kanunlarla belediyelere verilmiş görevlerin 
uygulanmasında sıkıntı yaşanıyordu. 1932 yılında belediye meclisi 
toplantı sayılarını arttırmak yerine farklı bir model ile bu konuya çözüm 
bulunmaya çalışıldı. Belediye Kanunu’nun 83. maddesinde yapılan 
değişiklikle, Belediye Kanunu dışındaki mevzuatın belediye meclisine 
yüklediği görevlerin, meclisin toplantıda olmadığı dönemlerde belediye 
encümeni tarafından karara bağlanacağı hükmü getirildi.93

3.3.3. 1945-1960 dönemi 

Belediye Kanunu’nun 54. maddesinde düzenlenen belediye 
meclislerinin toplanma dönemlerinde 1945 yılında değişiklik yapıldı. 
Belediye meclisi şubat, nisan ve ekim ayı başında toplanırken değişiklik 
ile yeni toplanma ayları kasım, şubat ve temmuz olarak belirlendi.94

93  “1580 Numaralı Belediye Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra İlavesine Dair 
Kanun”, Kanun No: 1929, Kabul Tarihi: 5/3/1932, Resmi Gazete Neşir Tarihi: 9/3/1932.

94  “Belediye Kanununun 54, 119, 120 ve 128 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun”, Kanun No: 4705, Kabul Tarihi: 26/3/1945, Resmi Gazete Neşir Tarihi: 4/4/1945. 
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Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği 1946 yılında belediye meclisi 
seçim süreci daha demokratik niteliklere kavuşturuldu. Oy verme 
işleminin bir günde tamamlanması şartı getirildi. Siyasal partilere 
sandık başında temsilci bulundurabilme imkanı tanındı. Başkası 
adına oy kullanabilme uygulamasına son verildi. Oy pusulalarında 
seçmenlerin ismi, adresi ve imzası gibi kimliği belirten kayıtların 
bulunma şartı kaldırıldı. Seçmenler mühürlü zarflar içinde serbestçe 
oy kullanabilecekti. Böylece, gizli oylama açık tasnif esasına dayanan 
daha demokratik bir seçim süreci öngörülmüş oldu.95 Dönemin İçişleri 
Bakanı Hilmi Uran, kanun değişikliği ile ilgili olarak TBMM’deki sunuş 
konuşmasında, tasarının Belediye Kanunu’nun daha demokratik bir 
şekle sokulmasını, vatandaşların hukukunun daha fazla korunmasını 
ve vatandaşın seçiminin daha emniyetli bir hale getirilmesini 
amaçladığını belirtmişti.96

Seçim sürecini değiştiren kanun değişikliği ile belediye meclislerinin 
toplanma ayları, son değişikliğin üzerinde bir yıl geçmeden, yeniden 
düzenlendi. Buna göre ekim, şubat ve haziran ayları belediye 
meclislerinin olağan toplantı dönemleri olarak belirlendi.97

3.3.4. 1960-1980 dönemi 

1961’de Anayasa ile yerel yönetimlerin demokratik niteliği geliştirildi. 
Merkezden yönetim ilkesi yanında yerinden yönetim ilkesi de anayasada 
yer aldı. Bu çerçevede, yerel yönetimler; halkın yerel ve ortak ihtiyaçlarını 
karşılayan, genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 
kişileri olarak tanımlandı. Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının 
organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetimin ancak 
yargı yolu ile olabileceği anayasal ilke olarak kabul edildi.

95  “Belediye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, Kanun No: 
4878, Kabul Tarihi: 29/4/1946, Resmi Gazete Neşir Tarihi: 30/4/1946.

96  TBMM Tutanak Dergisi,  Dönem 7, 3. Toplantı, Birleşim: 45, Cilt XXII, 29/4/1946, s. 214.

97  “Belediye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”, Kanun No: 
4878, Kabul Tarihi: 29/4/1946, Resmi Gazete Neşir Tarihi: 30/4/1946.
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1963 yılında, 1961 Anayasası’nın yerel yönetimlerle ilgili getirdiği 
ilkelerin uygulamaya yansıması doğrultusunda, belediye organlarını 
birbirleri karşısında yeniden konumlandıran düzenleme yapıldı. 
Belediye kanununun bazı maddelerini değiştiren 307 sayılı kanun98 
ile belediye başkanının meclis tarafından kendi üyeleri içinden ya da 
dışarıdan seçilmesi yöntemi kaldırıldı. Belediye başkanının doğrudan 
halk tarafından çoğunluk yöntemine göre seçildiği bir model getirildi. 
Bu çerçevede belediye başkanının il belediyelerinde İçişleri Bakanlığı 
ve ilçelerde valiler tarafından onaylandığı vesayet mekanizması da 
kaldırıldı. Belediye başkanları gerek belediye meclisi ve gerekse 
merkezi yönetim karşısında daha bağımsız ve güçlü bir konuma 
getirilmiş oldu. Bununla birlikte, 1580 sayılı Kanunun atanmış belediye 
başkanlığını düzenleyen ve kaymakamların belediye başkanı olarak 
görevlendirilmelerine imkan tanıyan hükümleri varlığını korudu. 

307 sayılı kanun ile belediye meclisi üyeleri seçiminde nispi 
temsile dayanan seçim yöntemi getirildi. Seçim sürecinde 1946’da 
yapılan demokratik iyileştirmeye paralel biçimde meclis üyesi ve 
belediye başkanı seçimlerinin, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel 
oy, açık sayım ve döküm ilkelerine göre yapılacağı esası kabul edildi.

Belediye meclisi üyesi seçilme şartları 307 sayılı kanun ile yeniden 
düzenlendi. Buna göre üye seçilebilmek için; Türk vatandaşı olma, 
altı aydır o beldede ikamet etme, 25 yaşını tamamlamış olma, Türkçe 
okuma yazma bilme, kısıtlı ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmama, 
izinsiz yabancı devlet resmi hizmetinde bulunmama, ağır hapis 
cezasını gerektiren ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olma, 
askerlik hizmetini yapmış olma, belediye ile müteahhitlik ilişkisi 
içinde bulunmama şartlarını taşımak gerekiyordu. 

Türkiye’de 1963 yılında, belediye başkanlarının iki kademeli bir 
seçim süreci ile meclis tarafından seçilmesi uygulamasına son verilmesi 
ve doğrudan halk tarafından seçilmeleri yönündeki düzenleme, 
belediyenin organları arasındaki ilişki düzenini önemli ölçüde 

98  “Belediye Kanununun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Kanun No: 307, Kabul Tarihi: 
19/7/1963, Resmi Gazete Neşir Tarihi: 27/7/1963, Sayı: 11465. 
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değiştirmiştir. Doğrudan halk tarafından seçilen belediye başkanının 
meclise karşı sorumluluğu, eski sisteme göre daha düşük düzeydedir. 
Yürütmeye tam anlamı ile hakim olan başkan ve yürütmenin dışında 
kalan meclis yapısı, güçlü başkan ve güçsüz meclis sisteminin 
Türkiye’de geçerli olmasını sağlamıştır. 307 sayılı kanun’da yer alan 
meclisin belediye başkanını denetleme yetkilerinden gensoru ve yıllık 
faaliyet raporu değerlendirmesi konusunda, meclisin yetersiz görmesi 
için aranılan çoğunluğun, üye tam sayısının salt çoğunluğu yerine 2/3 
gibi daha nitelikli biçime dönüştürülmesi de başkanın gücünü arttıran 
diğer bir düzenlemedir.

3.3.5. 1980-2004 dönemi 

1963 yılında meclisin oluşumu ve organların belediye yapısı 
içindeki konumu ile ilgili getirilen düzenin 1980’li yıllara kadar 
değişiklik geçirmeden geldiği görülmektedir. 1980’li yıllarda ilk önemli 
düzenleme 1982 Anayasası’dır. Anayasa’da genel idare kısmından 
ayrı olarak 127. maddede mahalli idarelerin yerinden yönetim ilkesine 
göre kanunla düzenleneceği açık olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, 
mahalli idareler seçimlerinin 5 yılda bir yapılması benimsenmiştir. 

1961 Anayasası’nda olduğu gibi 1982 Anayasası’nda da mahalli 
idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına 
ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetimin 
yargı yolu ile olacağı hükmü yer almıştır. Fakat, bu ilkeye anayasal 
düzlemde merkezi yönetim lehine bir supap mekanizması da 
eklenmiştir. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma 
veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların 
üyelerini, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırma 
yetkisi anayasa tarafından İçişleri Bakanı’na verilmiştir.

1961 Anayasa’sından farklı olarak idarenin bütünlüğünün 
korunması için mahalli idareler üzerinde uygulanan idari vesayet 
denetimine esas teşkil edecek ilkelere de yer verilmiştir. Buna göre, 
merkezi yönetim mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 
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toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde 
idarî vesayet yetkisine sahiptir. Bu hükümleri idari vesayetin 
kapsamını ve sınırlarını belirlemeye yönelik olumlu bir düzenleme 
olarak da görmek mümkündür. Bununla birlikte, ilkelerin merkezi 
yönetime geniş takdir yetkisi verebilecek şekilde düzenlenmesi, yerel 
yönetimler üzerinde vesayetin etkisinin dönemsel olarak değişik 
yoğunluklarda işlemesine de yol açmıştır.

1980’li yıllarda belediye meclislerini etkileyen ikinci düzenleme 
1984’de 3030 sayılı kanun ile büyükşehir belediyelerinin 
kurulmasıdır. Böylece, yeni bir belediye meclisi modeli uygulamaya 
geçmiştir. İki kademeli federatif bir yapıya sahip büyükşehir belediye 
sistemi içinde büyükşehir belediye meclisi, ilçelerin belediye 
başkanları ve belediye meclislerinin 1/5 üyesinin bir araya gelmesi 
ile oluşan ilçeler genel kurulu99 niteliğine sahiptir. 3030 sayılı 
kanun ile büyükşehir belediye meclisi karşısında belediye başkanını 
güçlendirmeyi amaçlayan bir değişiklik yapılarak, yıllık faaliyet 
raporu konusunda 1580 sayılı kanunda 2/3 olarak aranılan çoğunluk 
oranı 3/4’e çıkarılmıştır.

1984 yılındaki mahalli idareler seçimleri öncesinde seçim süreci 
ve şartlarını düzenleyen 2972 sayılı kanun çıkarılmıştır. Kanunun 
belediye meclisinin oluşumu ile ilgili ilk düzenlemesi seçim yöntemi 
ile ilgilidir. Belediye meclis üyeleri seçiminde 1963 yılında getirilen 
nispi temsil yöntemi yanına onda birlik baraj uygulaması eklenmiştir. 
Bu sistemde seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda 
birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların 
aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye 
oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde 
hesaba katılmaz. 

Bu değişiklik, nispi temsilin oransal adalet dengesini bozarak, çok 
oy alan partilerin üye sayısının artmasına, az oy alan partilerin ise 

99  Sema Erder ve Nihal İncioğlu, Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi, İstanbul büyükşehir 
belediyesi Örneği, 1984-2004, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayını, 2008, s. 35.
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üye sayısının azalmasına veya hiç üye çıkaramamalarına yol açacak 
adaletsizlikler içeriyordu. Burada, belediye meclisinde çoğunluğu 
elde eden partinin daha fazla üye çıkarması, meclisin başkanın 
arkasında güçlü biçimde durması, dolayısıyla belediyenin istikrarı 
tercih edilmişti.100 

tablo 3. 1984 tarihli 2972 Sayılı Kanuna göre  
Belediye meclisi Üye Sayısı

Belediye nüfusu meclis Üyesi Sayısı

10.000’e Kadar 9

10.001-20.000 11

20.001-50.000 15

50.001-100.000 25

100.001-250.000 31

250.001-500.000 37

500.001-1.000.000 45

1.000.000’dan Fazla 55

2972 sayılı kanunun belediye meclisi ile ilgili ikinci önemli 
değişikliği, meclis üye sayılarının nüfus dilimlerine göre yeniden 
düzenlenmesidir. 1930 tarihli Belediye Kanunu’nun öngördüğü 
çok sayıda nüfus dilimine dayanan model yerine, dilim sayısının 
azaltıldığı, 1 milyon nüfusun üstündeki yerlerde meclis üye sayısının 
sabitlendiği bir model getirildi. 

2972 sayılı Kanun’un 9. maddesinde belediye meclisi üye 
seçiminde adaylıkla ilgili olarak 6 aydır o seçim çevresinde ikamet 
etmiş olmak, 25 yaşında ve Türk vatandaşı olmak şartlarının 
belirtilmesi ile yetinilerek bunun dışında, 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak 

100  Erbay Arıkboğa, “Yerel Yönetimler ve Organları: Organlar Arası İlşkilerin Üç Boyutlu 
Analizi”, Türkiye’de Belediyeler, Edt., Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya Ankara: Nobel 
Yayınları, 2008, s. 193.
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şartına atıf yapılmıştır.101 1993 yılında 3950 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik sonucu 6 ay ikamet şartı da kaldırılmıştır.

1988 yılında 2972 sayılı Mahalli idareler seçimlerini düzenleyen 
kanunda bir dizi değişiklik yapılmıştır. Belediye meclisleri bakımından 
öne çıkan düzenleme ise kontenjan adaylığının getirilmesidir. Siyasi 
partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 
olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde 
dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet kontenjan 
adayı gösterirler. Belediye meclisi üye seçiminde en çok oyu alan 
parti, ek olarak kontenjan adaylarının tümünü meclise sokmaktadır. 
Böylece seçimde halkın oyladığı meclis üyesi adayları için nispi temsil 
ve kontenjan adayları için çoğunluk sisteminin bir arada uygulandığı 
model ortaya çıkmaktadır. Nispi temsil sistemi yanında onda birlik 
baraj uygulaması ile belediye meclisinde daha güçlü bir iktidar grubu 
oluşturma ve istikrar sağlama amacı, kontenjan adaylığı yöntemi ile daha 
ileri bir safhaya taşınmıştır. Belediye meclisi üye seçiminde çoğunluğu 
elde eden parti, onda birlik baraj ile daha fazla üye çıkarmanın yanında 
kontenjan adayları ile üye sayısını daha da arttırabilmektedir.

3.3.6. Yerel Yönetim reformu Sonrasında  
    Belediye meclisleri

Türkiye’deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılanma 
sürecinde uygulamaya dönük somut adımlar 2003 yılından itibaren 
atılmaya başlamıştır. Reformu gerektiren çevre şartlarının analizi, 

101  Millet vekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesine göre aşağıda yazılı olanlar milletvekili 
seçilemezler: a) İlkokul mezunu olmayanlar, b) Kısıtlılar, c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini 
yapmamış olanlar, d) Kamu hizmetinden yasaklılar, e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl 
veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 
f) Affa uğramış olsalar bile; 1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 2. Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak 
tahrik etme suçundan mahkum olanlar, 3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar, 4. Türk 
Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında 
yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar. 
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temel problem alanları ve reformun ana yaklaşımlarının yer aldığı 
“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” kitapçığı, ardından 
reformun kapsamı ve temel ilkelerinin yer aldığı “Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısı”nın kamuoyuna sunulması ile dönemin 
hükümeti tarafından reform süreci başlatılmıştır. 

Reformun temel belgelerindeki yaklaşım; merkezi idare, mahalli 
idareler, mali yönetim, personel rejimi, saydamlık ve bilgi edinme 
hakkı, idari usuller, e-devlet vb. başlıklar altında kamu yönetiminin 
bütün olarak birbiri ile eş zamanlı ve uyum halinde yeniden 
yapılandırılmasını esas almaktadır. Yeniden yapılanmada temel 
alınan ilkeler ise; ihtiyaçlara uygunluk, yönetişim, stratejik yönetim, 
performansa dayalı yönetim, denetimde etkililik, etik kurallara bağlılık 
ve hizmetin yürütülmesinde yerindenlik olarak kabul edilmiştir. 

Değişimin nedenleri olarak dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde 
başlayan ve 21. yüzyılda devam eden değişim ve dönüşüm süreci 
öne çıkarılmaktadır. Kamunun rolünün yeniden tanımlandığı bu 
süreçte yönetimde ve hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik, açıklık, 
katılım, hesap verebilirlilik, geleceğin belirsizliklerine karşı esnek 
ve hızlı karar alabilme özellikleri kamu kurumlarının yeni nitelikleri 
olarak tanımlanmaktadır. Kamu yönetimindeki değişim ve dönüşüm 
sürecinde halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok daha 
fazla imkan ve yeteneklere sahip yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 
yerel düzeydeki hizmetlerin bu idarelere devredilmesi ve mali 
bakımdan desteklenmesi üzerinde durulmaktadır. 

Kamu yönetimi reformu sürecinde belediye ve il özel idareleri 
yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2004’de 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, 2005’de 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 
çıkarılmıştır. Kamu yönetimi reformu çabalarının odağında yerel 
yönetimler yer alırken, belediye meclisleri de yerel yönetimlerle ilgili 
düzenlemelerde bir odak niteliği göstermiştir. Belediye kanunlarındaki 
düzenlemeler yanında Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği de 
kanunlardaki düzenlemelere paralel biçimde yenilenmiştir.



Meclis Komisyonları | 71  

Reform kapsamında çıkarılan belediye kanunlarında belediye 
meclis üyesi seçim süreci, belediye meclisinin oluşumu ve meclis 
başkanı gibi temel yapısal konularda bir değişiklik getirilmemiştir. 
Meclisle ilgili düzenlemeler daha çok, bir karar organı olan meclisin 
daha etkin ve verimli işlemesi, karar alma sürecinin daha demokratik 
hale getirilmesi ile meclis kararları üzerindeki merkezi vesayetin 
azaltılması konularında yoğunlaşmıştır. Reform öncesi belediye organ 
yapısı içinde yürütme gücüne sahip belediye başkanı karşısında 
güçsüz durumda olan meclis, daha etkin bir karar organı oluşturma 
yönündeki düzenlemeler ile güçlü bir duruma getirilmiştir. Böylece, 
belediye başkanı-meclis güç dengesinin kurulması hedeflenmiştir. 

Belediye meclisinin daha etkin bir karar organı olması yönündeki 
önemli değişikliklerin ilki, eski sistemde yılda 3 kez toplanan meclisin, 
yeni düzende bir aylık tatil hariç yılın 11 ayı toplantı yapmasıdır. 
Ayrıca, belediye encümeninin kimi durumlarda meclis yerine geçerek 
karar alama yetkisinin kaldırılması sonucu meclis, encümen ile dolaylı 
olarak paylaştığı karar alma fonksiyonlarını geri almıştır. Meclisin her 
ay toplanması meclisin belediye içindeki etkinliğini de arttırmaktadır. 
Diğer taraftan, reform sürecinde çıkarılan kanunlar ile belediyelerin 
görev ve yetki alanının genişletilmesi, meclisin de karar ve yetki 
alanını genişletmiştir. 

Reform kapsamındaki ikinci önemli değişiklik, belediye meclisi 
kararları üzerinde merkezi yönetime tanınan onaylama yönteminin 
kaldırılmasıdır.102 Merkezi yönetimin yerindelik denetimi özelliği 
taşıyan uygun bulma, onaylama veya değiştirme gibi yetkileri sona 
ermiştir.

Üçüncü düzenleme meclis komisyonu uygulamasının 
geliştirilmesidir. Komisyonların üye yapısının daha demokratik bir 
süreç ile belirlenmesi, bazı konuların komisyonlarda görüşülmesinin 

102  Bu durumun istisnası Belediye Kanunu’nun 81. maddesidir. Buna göre; Cadde, 
sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama 
ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt 
çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.
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şart koşulması, belli komisyonların kurulmasının zorunlu tutulması 
ve komisyon toplantılarına belediye dışından uzmanların ve çeşitli 
kesimlerin katkı yapabilmesine imkan tanınması bu konudaki başlıca 
düzenlemelerdir. 

Dördüncü 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, 10 binin üstünde nüfusa sahip 
belediyeler için zorunlu tutulmuştur. Meclisin, belediye üzerindeki 
etkinliği ve denetim işlevine olumlu katkı sağlayıcı bir mekanizmadır. 
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1. dördÜncÜ BölÜm:
1.   

Yerel SiYaSet Bağlamında  
BelediYe mecliSleri

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. İkinci 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 rolleri ve süreci etkileme 
çabalarının bütününü içeren geniş bir kapsama sahiptir.

Belediye Meclislerinin toplantıları üç çeşit olarak düzenlenmiştir. 
Birincisi, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilan edildiği günü takip 
eden beşinci gün, üyelerin ilk toplantı için bir araya gelmesidir. 
Belediye başkanının başkanlığında yapılan bu ilk toplantıda, meclisin 
birinci ve ikinci başkan vekilleri ve en az iki katip üye 2 yıllık 
görev yapmak üzere gizli oylama ile seçilir. İlk toplantıda encümen 
üyelerinin belirlenmesi de zorunlu tutulmuştur. Bu amaçla gizli 
oylama ile encümen üyeleri seçimi gerçekleştirilir. Ayrıca, ihtisas 
komisyonlarına üye seçimini bu ilk toplantıda yapmak mümkündür.

Belediye meclislerindeki ikinci tür toplantı çeşidi “Olağan 
Toplantı” dır. Belediye meclisi, kendisinin tespit edeceği bir aylık 
tatil dışından yılın 11 ayı toplantı yapmaktadır. Ayın ilk haftasında 
yapılan toplantılar, büyükşehir belediyeleri için ayın ikinci haftası 
olarak belirlenmiştir. Meclisin toplantıya başlayabilmesi için üyelerin 
salt çoğunluğunun salonda hazır bulunması gereklidir. Örneğin, 
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Tablo 4’de görüldüğü gibi 31 üyeli bir mecliste belediye başkanı ile 
birlikte üye tam sayısı 32 olur. Meclisin toplantıya başlayabilmesi için 
en az 17 üyenin hazır bulunması gereklidir. Belediye meclislerinin 
olağan toplantıları 5 günü aşamaz. Bu durumun tek istisnası bütçe 
görüşmeleridir. Bütçenin görüşüldüğü aydaki toplantı, en fazla 20 
güne kadar uzatılabilmektedir.

tablo 4. Belediye meclislerinde Salt çoğunluk Sayısı

Meclis Üye 
Sayısı

Meclis Üye  
Tam Sayısı* Salt Çoğunluk

9 10 6

11 12 7

15 16 9

25 26 14

31 32 17

37 38 20

45 46 24

55 56 29

* Belediye Başkanı ile birlikte hesaplanmıştır.

Üçüncü tür toplantı çeşidi “Olağanüstü Toplantı” dır. 1930 tarihli 
Belediye Kanunu’nda bulunan bu toplantı çeşidi, meclisin aylık toplantı 
yöntemine geçilmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 
düzenlenmemişti. Ancak, zaman içinde uygulamada görülen ihtiyaç 
üzerine 2007 yılında yapılan değişiklikle kanunun 20. maddesi 
yeniden düzenlendi. Belediye başkanı, acil durumlarda gerekli 
gördüğü takdirde meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilmektedir. 
Bununla birlikte, olağanüstü toplantı sayısı yılda en fazla üç kez ile 
sınırlandırılmıştır. Olağanüstü toplantılarda sadece çağrıyı gerektiren 
konuların görüşülmesine izin verilmiştir.

Kural olarak meclis toplantılarının belediyenin meclis toplantı 
salonu olarak belirlenen yerde yapılması zorunludur. Bunun dışında 
toplantı yapılmasını gerektiren zorunlu bir durumda, belediye 
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başkanının belirlediği yerde, toplantı gününden en az üç gün önce 
üyelere bildirmek ve belediye sınırları içerisinde olmak şartıyla toplantı 
yapılabilmektedir. 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesi, 
meclisin kanunen belirli yerlerin dışında toplanmasını meclisin fesih 
nedenleri arasında saymıştı. 5393 sayılı Belediye Kanunu ise, mekan 
sınırlandırmasını fesih nedenleri arasından çıkarmıştır.

4.1. Belediye meclislerinde Karar alma Sürecinin 
teknik Boyutu

4.1.1. toplantı gündeminin oluşumu 

Belediye Meclisinde görüşülecek tüm konular meclisin gündemini 
oluşturmaktadır. Gündemin belirlenmesinde ana rol meclisin de 
başı durumundaki belediye başkanına verilmiştir. Meclis gündemi, 
toplantı öncesinde belediye başkanı tarafından belirlenmekte ve 
meclis toplantılarından en az üç gün önce üyelere bildirilmektedir. 
Meclis üyelerine gündemdeki konuları inceleyebilecekleri ve 
hazırlanabilecekleri makul bir süre tanımak önem taşımaktadır.

Gündemin aynı zamanda halka da duyurulması gereklidir. Bu 
duyuru, meclis toplantı salonunun girişine, belediye ilan panosuna 
veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilan 
asılarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi 
yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Meclis toplantılarının ilk gününde belediye başkanı ve meclis 
üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili farklı konuların da gündeme 
alınmasını önerebilmektedir. Ancak, bu durumda önerilen gündem 
maddesinin toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul 
edilmesi şartı bulunmaktadır. 

Meclis üyelerinin toplantı sırasında önerdikleri gündem 
maddeleri için salt çoğunluk şartı gibi fazla nitelikli bir çoğunluğun 
aranması, üyelerin şehirle ilgili önerilerini kısıtlayıcı bir durum 
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oluşturabilmektedir. Salt çoğunluk şartı, parti disiplini ve iktidar 
grubunun çoğunluğu gibi faktörlerin aşılarak, daha bağımsız bir 
süreçte üyeler tarafından gündem maddesi önerilmesini zorlaştırıcı 
bir unsur olabilmektedir. Özellikle, salt çoğunluğun altında bir oranla 
mecliste temsil edilen muhalefet partili üyelerin gündem önerebilme 
şansı meclisin demokratik anlayışına kalmış durumdadır. 5393 sayılı 
kanun ile güçlü başkan-güçsüz meclis sisteminden güçlü başkan-
güçlü meclis yapısına geçilmesi yönünde adımlar atılmakla birlikte, 
bazı süreçlerin meclisin daha hızlı çalışması ve istikrar kaygısından 
yola çıkarak bu paralelde inşa edilemediği söylenebilir.

4.1.2. meclis toplantılarında Usul 

Meclis toplantılarında gündemin görüşülmesi, üyelerin söz alması 
ve meclis başkanının rolü ile ilgili ayrıntılı ve adeta adım adım usul 
tanımlanmış durumdadır. Meclis toplantılarındaki usul konusunda 
ağırlıklı rol meclis başkanına aittir. Meclis başkanı toplantının ilk 
safhasında, gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular ve 
meclis başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler var ise, bunları meclis 
üyelerine sunmaktadır. Meclis üyelerinin gündem dışında konuşma 
isteğinin varlığı durumunda, bu istek yazılı olarak meclis başkanlığına 
bildirilmektedir. Gündemle ilgili olarak olumlu ve olumsuz görüş 
bildirmek isteyen birer üyeye de söz verilmektedir. Daha sonra ise 
gündem maddeleri okunarak görüşmelere geçilmektedir. 

İmar konuları ve yıllık bütçe ile ilgili gündem maddelerinin ilk önce 
ilgili komisyona havale edilmesi ve oradan gelecek görüş sonrasında 
görüşülmesi zorunludur. İmar ve bütçe dışında kalan gündemdeki 
diğer konular ile meclis üyelerinin teklifleri, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğunun kabulü halinde komisyonlara havale edilmeden 
görüşülerek karara bağlanabilmektedir.

Üyeler mecliste konuşmak istediklerinde meclis başkanına izin için 
başvurmaktadır. Siyasi parti grupları ve ilgili komisyon temsilcilerine 
izin konusunda öncelik tanınması öngörülmüştür. Başkanlık, mecliste 
en fazla temsile sahip partiden başlayarak isteme sırasına göre söz 
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vermektedir. Meclisteki konuşmaların başkana hitaben yapıldığı 
kabul edilmiştir. Başkan ise her zaman söz hakkında sahiptir.

Mecliste, ihtisas komisyonları ve siyasi parti grupları adına 
yapılacak konuşmalar 20’şer dakika, üyelerin konuşmaları ise 10’ar 
dakika ile sınırlandırılmıştır. Bütçe ve program görüşmelerinde parti 
grupları için bu süreler iki kat olarak uygulanmaktadır. Bununla 
birlikte, meclis üyeleri tarafından bu sürelerin değiştirilmesine karar 
verilebilmektedir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlü 
tutulmuştur. Bu çerçevede, meclis görüşmeleri sırasında söz alan 
üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer 
üyelerin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta 
bulunması durumunda başkan müdahale etme hakkına sahiptir. 
Uyarıya rağmen davranışlarında ısrar eden üye, başkanın talimatıyla 
görevliler tarafından meclisten çıkartılabilmektedir. Oturuma ara ve 
birleşime son verme yetkisi başkana aittir.

Meclis toplantıları kural olarak halka açıktır. Meclis başkanı 
veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine toplantıya 
katılanların salt çoğunluğunun kararı ile kapalı oturum yapılabilir. 
Kapalı oturumda başkan ve üyeler dışında gerektiğinde meclis 
kararıyla görevli bulundurulabilir.

4.1.3. meclis toplantılarında Karar alma

Belediye meclisleri, bir konu üzerinde toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alabilir. Bununla birlikte her durumda karar yeter 
sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye 
başkanı, meclis üye tam sayısına dahil kabul edilmiştir. Oyların 
eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk 
sağlanmış sayılmaktadır. Bu durum sadece açık oylamalarda ve 
karar yeter sayısı bulunması durumunda geçerli kabul edilmiştir. 
Başkanın oyunun iki meclis üyesine denk görülmesi, meclisin 
iradesini zayıflatıcı bir düzenlemedir.
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Meclis gündemine gelen bir konu hakkında gizli, işaretle ve açık 
oylama olmak üzere üç türlü oylama yapılmaktadır. Tüm oylama 
çeşitlerinde üyelerin oylarını bizzat kullanmaları şarttır. Bununla 
birlikte, gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engeli olanlar tayin 
edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilmektedir. 

Üyelerin 
Gündem Önerisi

Mülki İdare Amiri 
(Karar 7 Gün İçinde 

Mülki Amire Gönderilir)

Başkanın Gündemi 
Belirlemesi

Meclis 
Toplantısı

Meclis Kararı

İhtisas 
Komisyonları

Belediye 
Başkanı

Kararın Kabulü 
ve Kesinleşmesi

(5 Gün İçinde)

Şekil 1. Belediye meclis Kararı Süreci
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Mecliste görüşülen konular; içeriklerine göre salt çoğunluk, nispî 
çoğunluk, nitelikli çoğunluk, oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya 
reddedilmektedir. Mecliste bütçe ve kesin hesap istisna olarak tümüyle 
reddedilemez. Ancak, değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilebilir. 
Mecliste reddedilen bir konu, aynı toplantıda yeniden gündeme alınıp 
görüşülemez.

Meclis tarafından kabul edilen kararlar, büyükşehirlerde 7 gün, 
diğer belediyelerde belediye başkanı tarafından 5 gün içinde itiraz 
edilmez ise kesinleşir. Meclis kararları kesinleştikten sonra en geç 
7 gün içinde mülki idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine 
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşmiş meclis 
kararlarının özetleri 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Belediye başkanı, meclis kararını hukuka aykırı görür ise, 
gerekçesini de belirterek büyükşehirlerde 7 gün, diğer belediyelerde 
5 gün içinde meclise geri gönderebilir. Belediye meclisi, başkanın 
itiraz ettiği kararı yeniden görüşür. Meclis önceki kararında hiçbir 
değişiklik yapmadan, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
tekrar kabul eder ise kararında ısrar etmiş olur. Karar, başka işleme 
gerek kalmadan kesinleşir. 

Israr kararı belediye başkanı tarafından tekrar meclise iade 
edilemez. Bu durumda meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci 
kararın tarihidir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen karar 
aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir. Büyükşehirlerde 
belediye başkanı için 10 günlük sınırlama bulunmamaktadır.

Belediye başkanının itiraz ederek yeniden görüşülmek üzere 
meclise gönderdiği kararlar meclis tarafından değiştirilerek kabul 
edilir ise bu ısrar kararı sayılmaz. Bu artık yeni bir karardır. Belediye 
başkanı tarafından yeniden meclise geri gönderilebilir.
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Belediye Meclisi

Belediye 
Başkanı

İtiraz ve Kararın Geri 
Gönderilmesi               

(BŞB’de 7 Gün, Diğer 
Belediyede 5 Gün İçinde)

Meclis Kararı

Meclisin Israr Kararı 
(Üye Tamsayısının Salt 

Çoğunluğu İle)

1

2

3

Mülki İdare Amiri 
(Karar 7 Gün İçinde Mülki 

Amire Gönderilir)

Kararın 
Kesinleşmesi

 

Şekil 2 
Şekil 2 . Belediye Başkanının meclis Kararlarına itiraz etmesi durumundaki Karar Süreci

Meclis tarafından kabul edilen kararlar yukarıda da belirtildiği 
gibi mülki idare amiri tarafından onaylama ihtiyacı bulunmadan 
kesinleşmekte ve yürürlüğe girmektedir. Bununla birlikte kanun, bazı 
kararları bu sürecin dışında tutarak mülki idare amirinin onayına tabi 
tutmuştur. 5393 sayılı kanunun 81. maddesine göre, cadde, sokak, 
meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı 
amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar mülkî idare 
amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen meclis kararlarının 
özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulmaktadır.
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4.2. Yerel Siyaset ve Belediye meclislerinde Karar 
alma Süreci

Siyaset kavramı tarih boyunca birçok tanıma sahip olmakla birlikte 
temel olarak iktidar (güç kullanma), hükmetme, emir verme olgusu 
ve bunlardan türetilmiş kavramlar çerçevesinde ele alınmıştır.103 Bu 
çerçevede siyaset; iktidar, otorite, egemenlik, siyasal süreçlere yapılan 
meşru müdahale, toplumsal değerlerin üretilmesi ve paylaşılması, 
kaynakların dağıtılması, kolektif karar alma süreçleri gibi konuları 
kapsamaktadır. Bu kavramlar içinde özellikle iktidar kavramı öne 
çıkmaktadır. İktidarın kaynağı, el değiştirmesi, elde etme mücadelesi, 
meşruluğu, kimlerin nasıl kullanacağı ve nasıl paylaşacağı, otorite 
kullanma biçimi, iktidarı etkileme yöntemleri gibi konular siyasetin 
bu kapsamdaki başlıca uğraş alanlarıdır. 

Bir başka açıdan bakıldığında siyaset, toplumsal bir yaşamın 
sonucudur. İnsanların bir arada, bir toplum olarak yaşamalarının bir 
gereği olarak siyasal alan karşılıklı etkileşim içinde şekillenmektedir. 
Bu nedenle siyasal olan bir olgu diğer taraftan sosyal, kültürel, 
ekonomik, hukuksal vb. yönlere de sahip bir nitelik taşımaktadır. 
Siyasetin toplum katında meşru bir otoriteye dayanması, toplumu 
bağlayan karar alma gücünü sağlar.

Siyaset kavramı konusunda geliştirilen yaklaşımları genel olarak 
4 grup altında toplamak mümkündür. Bunların ilki, siyaseti hükümet 
etme sanatı olarak gören yaklaşımdır. Siyaseti “devletle ilgili olan” 
biçiminde ele alarak, siyaseti yapanların kamu görevlileri ve bir 
takım lobiciler ile sınırlı bir çerçeve içinde kabul eden yaklaşım, 
toplumun ve kurumların çoğunu siyaset dışında görür. Bu yaklaşımın 
temsilcilerinden David Easton siyaseti, değerlerin ve kaynakların 
iktidar tarafından dağıtılması olarak tanımlar. 

İkinci yaklaşım, kamusal alan ve özel alan ayrımı üzerine oturan 
siyasi olan ve siyasi olmayan alan ayrımını kabul etmektedir. 

103  Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim: Teori, Olgu ve Süreçler, İstanbul: Beta Basım 
Yayım Dağıtım, 1984, s. 4. 
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Siyaset kamusal alan ve kamusal işlere özgü bir uğraştır. Siyaset, 
devletin faaliyetleri ve sadece kamusal kurumlar eliyle yürüttüğü 
sorumluluklarla sınırlıdır. Bunun dışında bireylerin yürüttüğü 
faaliyetler siyaset dışıdır. 

Üçüncü yaklaşım, siyaseti bir “uzlaşma” biçiminde tarif etmektedir. 
Siyaset, toplumdaki çatışmaları uzlaşma ile çözme yoludur. Siyaset, 
toplumdaki farklılaşan çıkarların, önemlerine göre iktidardan bir pay 
verilerek zor kullanmadan uzlaştırılmasını sağlar. 

Dördüncü yaklaşımda ise siyaset, tüm toplumsal faaliyetlerde 
geçerli bir olgu olarak görülür. Kamu ve özel bütün kolektif faaliyetler, 
kurumlar ve gruplar siyaset alanı içinde yer alır. Bu yaklaşıma göre, 
siyaset kaynakların üretimi ve dağıtımı ile ilgilidir. Siyaset, bu kaynaklar 
üzerindeki bir mücadele olarak vardır. İktidar da bu mücadelenin bir 
yoludur.104

Siyaset sürecinde iktidarı kullananlar, değer ve kaynakların 
paylaşımında role sahip olanlar, karar alma sürecinde etkin olanlar, 
egemenliği kullananlar vb. soruların cevapları içinde toplumdaki 
tüm birey ve kesimler aynı derecede şansa sahip değillerdir. O 
toplumun siyasal kültürü, sosyal yapısı, ekonomik yapısı, siyasal 
sistemi gibi genel faktörler yanında, bireylerin ve grupların kendi 
sosyo, ekonomik, fiziksel, kapasite, yetenek vb. özelliklerinden 
kaynaklanan avantaj ve dezavantajlar nedeniyle siyasal sürece 
toplumdaki her unsur aynı derecede iştirak edemez. Bazı birey 
ve gruplar siyasal süreçte daha fazla etkin olurlar. Bu durum aynı 
zamanda siyasal sürecin toplum içinde sağladığı tüm imkanların 
paylaşımının da nasıl biçimleneceğini belirler. 

Siyasal süreçte yer alan bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler 
bütünü, siyasal sürecin ve sistemin niteliklerini de belirler. Siyasal 
süreçten pay alan birey ve gruplar zaman içinde yerlerini toplumdaki 
başka birey ve gruplara da bırakırlar. Bu rol değişiminin zaman 
boyutu, biçimi, yoğunluğu ve kapsamı birey ve grupların yanında o 

104  Heywood, s. 49.
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toplumun niteliklerine göre değişiklik gösterir. Siyasal süreçte etkin 
olan unsurlar konusunda genel olarak Seçkinci, Çoğulcu, Marksist, 
Korporatist ve Yeni Sağ olarak beş yaklaşımdan bahsedebiliriz. 

Seçkinci yaklaşım, toplumu yöneten ve yönetilen olarak keskin 
biçimde iki gruba ayırır. Kitleler kendi başlarına toplumu yönetme ve 
hükümet etme imkanına sahip değillerdir. Daha az sayıdaki seçkinler 
çoğunluğu kontrol ederler. Seçkinlik; ekonomik zenginlik, askeri güç, 
etnik özellik, soy, bilgi, siyasal güç gibi niteliklerin birine ya da birden 
fazlasına dayalı olabilir. İktidar siyasal bir azınlığın elindedir ve bu 
azınlığın adı yönetici sınıf ya da siyaset sınıfıdır. Bu kesim tüm siyasal 
faaliyetleri gerçekleştirerek, iktidarı ve egemenliği eline alır. İktidarı 
elinde tutanlar tıpkı sosyal bir sınıf gibi birlik teşkil ederler. Yönetici 
sınıf siyasal iktidarını ve egemenliğini bir siyasal formül aracılığı ile 
kitleler nezdinde meşrulaştırır. Siyasal dinamiği belirleyen de iktidarda 
olan seçkinlerin fikirleri ve çıkarlarıdır. 

Schumpeter ile bu yaklaşıma “rekabetçi seçkinlik” kavramı da 
eklenmiştir. Ona göre demokrasi özünde siyasal liderliğin meşruluğunu 
sağlayan bir kurumsal düzenlemedir ve bu meşruluğu sağlamak için 
halkın yönetimini öngörmektedir. Modern demokrasilerde siyasetin 
bir meslek olduğunu ve bu meslekte olanlar arasındaki rekabete 
dayandığını ifade eder.105 

Kitle

Seçkin

Şekil 3. iktidar eliti modeli: tek ve Birleşik 
Kaynak: Heywood, s.117.

105  Nur Vergin, Siyaset Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul: Bağlam 
Yayınları, 2007, s. 112-124
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Çoğulcu yaklaşım, siyasal alanın toplumda eşit olarak dağıtılmadığını 
veri olarak kabul eder. Bununla birlikte, seçkinci kuramda olduğu gibi 
siyasal alanın bir seçkinci grubun tekelinde değil, birden fazla grup 
arasında paylaşıldığını ve dolayısı ile iktidarın daha geniş bir alana 
yayıldığı görüşünü ileri sürer. Bu seçkinci gruplar arasında siyasal 
alanın hakimiyetinin elde edilmesi konusunda sürekli bir rekabet 
söz konusudur. Kararlar, siyasal süreçte etkili gruplar arasındaki 
pazarlıklara göre alınır. Grupların üyeleri kısmen benzer özellikler 
taşırlar ve birbirlerini etkilerler. Bu yaklaşım iktidar parçalanmasının 
iktidarın gücünü sınırlamadaki katkısına odaklanmaktadır. 106

Kitle

Seçkin

Kitle

Seçkin

Kitle

Seçkin

Kitle

Seçkin

Kitle

Seçkin

Kitle

Seçkin

Şekil 4. Parçalanmış elit modeli 
Kaynak: Heywood, s.117.

Marksist yaklaşımda siyaset, siyasal alanda iktidara sahip olma 
amacındaki siyasetçiler arasındaki bir mücadeleye değil, toplumun 

106  Holden, s. 124; Alan Ball ve B. Guy Peters, Çağdaş Siyaset ve Yönetim, Çev. Nil Uzun, 
İstanbul: Yayınodası, 2007, s. 29.
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üretim tarzına bağlı biçimlenen sınıflar arasındaki mücadeleye 
dayanır. Dolayısıyla, siyasal iktidarın nasıl paylaşılacağını belirleyenin 
toplumdaki ekonomik düzen olduğu kabul edilir. Özellikle de üretim 
araçlarının mülkiyet ve kontrolü iktidarın kaynağı olarak görülür. 
Siyasal iktidar, ekonomik gücün belli ellerde toplanması sonucunda 
egemen bir sınıfın eline geçmiştir. Bu noktada devlet, egemen sınıfın 
gücünü korumak adına tasarlanmış baskıcı bir mekanizmadır. Siyasi 
iktidar, toplumda sınıf iktidarı eşit olmayan şekilde dağıtıldığı sürece, 
yaygın ve eşit bir şekilde dağıtılamaz. Yönetici sınıfın kendi çıkarlarını 
gerçekleştirme arzusunda olduğunu ve bundan dolayı diğer sınıflara 
sadece kapitalizmin istikrarını sağlamak ve eşitsiz bir sınıf iktidarı 
sistemini devamlı kılmak için tavizler verdiğini savunur.107

Korporatist yaklaşım, toplumdaki bireyleri işbölümünde 
bulundukları yere göre değerlendirir ve sahip oldukları mesleğin 
üyelerinin oluşturduğu birlikleri, toplumsal örgütlenmenin temeli 
kabul eder. İktisadi çıkarları hükümette birleştirmeye ilişkin bu eğilim, 
iktisadi yönetim ve müdahaleciliğe doğru bir yönelişin sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Toplum içindeki büyük grupların belirli işbirliği 
içinde siyasal karar verme sürecinde etkin olmalarını öngörür. 
Hükümet, siyasal kararların hayata geçirilmesi aşamasında ticari 
birlikler, sanayiciler ve belirli sosyal sektörlerin temsilcileri gibi kilit 
gruplarla işbirliği yapar. 

Hükümete ulaşabilme ayrıcalığına sahip gruplar siyasal karar 
vermede daha etkin olurlar. Buna karşın hükümetin muhatap aldığı 
gruplar, kendi üyelerini disipline etme ve siyasal taleplerini süzgeçten 
geçirme işlevini üstlenebilirler. Siyasa oluşturma, temsili bir meclisin 
tartışmaları yoluyla değil, hükümet görevlileri ile güçlü iktisadi 
çıkarların temsilcileri arasındaki görüşmeler yoluyla gerçekleştirilir. 
Böylece çıkar gruplarının liderleri, her biçimde topluma hesap 
vermedikleri ve onların etkileri kurumsal bir incelemeye konu 
olmadığı halde, önemli bir siyasi güç kullanır konuma gelirler.108

107  Heywood, s. 119-120; Ball ve Peters, s. 31. 

108  Ball ve Peters, s. 32; Heywood, s. 116-118.
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Yeni Sağ Yaklaşımı 1970’lerde ortaya çıktığında, demokratik siya-
sete yönelik önemli bir eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Bu yak-
laşım “demokratik aşırı yüklenme” olarak adlandırılan bir problem 
üzerinde odaklanmaktadır. Buna göre, demokratik sitemlerde sınır-
landırılmamış grup ve seçmenlerin siyasi sisteme yönelik baskısı, sis-
tem üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu tehlikenin ilk bo-
yutu korporatizme ilişkindir. Belirli gruplar ve iktisadi çıkar çevreleri, 
hükümetten yüksek ücretler, kamu yatırımları, yardım ödenekleri, 
devlet koruması vs. talep edecek bir güce gelebilmektedir. Korpora-
tizm, güçlü çıkar gruplarının hükümete hakim olmasına ve isteklerini 
ona dikte ettirmesine izin vermektedir. Bu durumda, Yeni Sağın karşı 
çıktığı devlet müdahaleciliği ve iktisadi durgunluğun önü açılıyordu. 
Tehlikenin ikinci boyutu, seçim süreçlerinde siyasetçilerin seçmenle-
re gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmasıydı. Siyasal sistemi de tahrip 
edici bir etki oluşturan bu durum, seçmenlerin daha yüksek kamu har-
camaları ile cezp edilmesine dayanıyordu. Sonuçta, kamu borçlan-
masının artması, iktisadi girişimin azalması ve büyümenin düşmesine 
yol açan bir vergi yükü olarak sistemi tahrip ediyordu.109

4.2.1. Yerel Siyaset Kavramı

“Yerel” olan, basit anlamı ile fiziksel mekanı ifade etmekten daha 
çok, mekansal olanla toplumsal olanın ayrılmaz bir karışımını ifade 
etmektedir. Yerel’in kurulabilmesi için, aynı mekanda yaşayanların, 
bir taraftan yaşadıkları yerle bir tür sahiplik ilişkisi içinde olmaları, 
diğer taraftan aynı bölgede yaşayanlarla da bağlılık ilişkisi içinde 
olmaları gerekmektedir.110

Siyaset, siyasal sistemde yer alan tüm kademelerdeki karar 
alma mekanizmalarında gerçekleşen bir olgu durumundadır. 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, 

109  Heywood, s. 118-119.

110  Sema Erder, Kentsel Gerilim, 2. Basım, Ankara: Umag Vakfı Yayınları, 2002, s. 29.
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egemenlik kullanma, değerlerin üretilmesi ve paylaşılması gibi 
siyasetin temel konuları açısından faklılıklar 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 çok yönlü özelliklerin siyaset sürecine çok 
boyutlu etkileri, yerel siyasetin niteliğini de belirler. Yerel düzeyde 
alınan kararların çok sayıda insanın yaşamını ilgilendirmesi, 
yönlendirmesi, eşitliği, özgürlüğü ve hakların dağıtımını, kaynakların 
ve değerlerin paylaşımını biçimlendirmesi, 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 etkilemeye dönük etkinliklerini, otoritelerle geliştirdikleri 
etkileşimleri ve bütün bunların siyasetin genel görünümü üzerindeki 
etkilerini inceleyen bir kavram olarak öne çıkar.111 

Yerel siyasetin üzerinde gerçekleştiği coğrafi mekan olarak 
kent ve kırsal alan birlikte anlaşılmalıdır. Ancak, kent nüfuslarının 
artması, kentlerin ekonomik faaliyetler, örgütlenme, işbölümü gibi 
alanlarda ilerleme kaydetmesi, kent hizmetleri için yerel yönetimlerin 
gelişmesi, demokratik anlayışların yaygınlaşması ve kentlerin güçlü 
sosyal ve siyasal yapılar haline dönüşmeleri yerel siyasetin de temel 
olarak kentlerde var olan bir olgu olmasını beraberinde getirmiştir. 
Bu durumun bir sonucu olarak yerel siyaset, kentleşme düzeyi 
yüksek ülkelerde “kent”ten yola çıkılarak “Kentsel Siyaset” biçiminde 
incelenmektedir.

Kentler, yerel düzeydeki egemenliğin elde edilmesi konusundaki 
siyasal rekabetin önemli mekanları durumuna gelmiştir. Kent 
yönetimini ele geçirmek için siyasal partiler bir iktidar mücadelesi 

111  Haluk Alkan ve İ. Ethem Taş, Yerel Siyasetin Dönüşümü: Afşin Örneği İstanbul: Kesit 
Yayınları, 2007, s. 16
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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.112

Kentleşme düzeyi daha düşük ülkelerde kentsel özellik göstermeyen 
alanlardaki siyaset süreçleri de önem kazanabilmektedir. Türkiye 
gibi kent, il bütünü ve köyler için farklı yerel yönetim kademelerine 
sahip ve kentleşme düzeyi yüksek oranlara yeni ulaşmakta olan bir 
ülkede, yerel egemenliğin somutlaşan örgütleri olarak il özel idareleri 
ve köyler de kendi ölçekleri çerçevesinde yerel siyasetin birer odağı 
durumundadır. Ancak, sahip olduğu güç ve ilişkiler ağı bakımından, 
kentleşme düzeyi nispeten düşük ülkelerde dahi kentsel siyaset alanı  
diğer yerel siyaset kademelerine göre çok daha fazla öneme sahiptir. 
Türkiye’de kentsel siyasette temel rol, belediyelerin yönetimine 
yönelik siyasi etkinliklere aittir.

Kırsal alandan kentlere göç ile gelen kesimlerin kırsal alan ile 
ilişkilerinin siyasal alandaki yansımalarını ise, kırsal alanın sahip olduğu 
siyasal unsurların kentsel siyasete bir etkisi olarak değil, kentteki birey 
ve grupların sahip olduğu sosyal özelliklerin kentsel siyaset alanına 
etkisinin diğer bir boyutu olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

4.2.2. Yerel Siyasetin Kapsamı

Yerel düzeydeki siyasal karar alma süreci yerel siyasetin ana 
kapsamını belirler. Bunun yanında, ana kapsamı da etkileyen, 
kentleşme sürecini ve yerel birimleri ilgilendiren konular, yerel 
siyasetle ilgili diğer alanı oluşturmaktadır. Kentsel karar alma süreci, 
karar alıcıların niteliği, karar alma süreci üzerinde etkili yerel ve 
yerel üstü unsurlar, kararların alınma gerekçeleri, ekonomik, siyasal 
ve sosyal düzenin kentsel kararlar üzerindeki rolü, kentsel kararlar 
sonucu kazanan ve kaybedenler gibi konular yerel siyasetin ana 
kapsamı içinde yer almaktadır. 

112  Hamamcı, s. 50.
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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 uluslararası ilişkiler, çevre sorunları, yerel araştırmalar, konut ve 
yerleşme, küreselleşme, siyasal partiler ve özelleştirme olarak saymak 
mümkündür. 113

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.114 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.

4.2.3. Yerel Siyaset ile Yerel Üstü Siyaset ilişkisi

Yerel siyasetin temel problemlerinden biri, yerel siyaset ile yerel 
üstü siyaset arasındaki ilişkidir. Yerel düzeydeki siyaset ile yerel üstü 
siyaset alanı arasında keskin bir ayırım değil, tam tersine birbirleri 
arasında birçok noktada etkileşim bulunmaktadır. Yerelin ve yerel 
üstü düzeyin sahip olduğu bazı özellikler bu ilişkinin yoğunluğunu 

113 Keleş, s. 107; M. Akif Çukurçayır, “Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset”, Yerel Siyaset, 
İstanbul: Okutan Yayınları, 2008, s. 23.

114  Hamamcı, s. 120
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arttırmakta ya da azaltmaktadır. Siyasal parti sistemi, siyasal sistemin 
merkeziyetçi ya da adem-i merkeziyetçi oluşu, siyasal sistemin 
demokratikliği, yerelin sahip olduğu ölçek büyüklüğü, yereldeki 
ekonomik faaliyetlerin niteliği ve hacmi, yerel yönetimlerin yerel 
üstü siyasetteki önemi, yerelin özel jeopolitik konumu gibi faktörler 
bunlardan bazılarıdır. 

Ülkedeki siyasal parti sistemi ve partilerin yereldeki etkinlikleri, 
yerel siyaset alanı ile yerel üstü siyaset alanı arasındaki ayrımın 
niteliğini belirleyen en önemli faktör durumundadır. Siyasal parti 
sisteminde yerel teşkilatların inisiyatifinin az oluşu, parti disiplininin 
yüksekliği ve adayların merkez yoklaması ile belirlemesi gibi durumlar, 
ulusal siyasetin yerel siyaset alanına nüfuzunu arttırmaktadır. 

Birçok yerel seçimde adayların özelliğinden çok siyasal partilerin 
nitelikleri öne çıkabilmektedir. Önemli ulusal problemlerin gündemi 
işgal ettiği bir yerel seçimde, ulusal siyasetin etkisi çok daha fazla 
hissedilmektedir. Bu durum, seçimden sonra da yerel üstü siyaset alanının 
temel aktörü olan siyasal partilerin yerel düzeydeki siyaset alanını 
biçimlendirmeye ve yönlendirmeye devam etmesini sağlamaktadır. 

Yerel seçimlerde adayın kişiliğinin çok güçlü olması, siyasal 
partiden çok, kişinin öne çıkmasını sağlayabilmektedir. Özellikle 
bağımsız adayların kimi seçim dönemlerinde başarılı olmaları da 
bu kapsamda değerlendirilebilir. Nitekim, 1961-1969 döneminde, 
belediye başkanlığı seçimlerinde bağımsız adaylarca kazanılan 
oyların, ulusal seçimlerdekilerden yüksek olduğunu bulgulanmıştır.115 
Belediye başkanlarının güçlü kişilikleri veya güçlü duruş sergileyen 
belediye meclislerinin varlığı, seçim dışındaki süreçte, yerel üstü siyaset 
aktörlerinin yerel siyaset alanı üzerindeki nüfuzunu sınırlayabilen bir 
faktör olabilmektedir.

Merkeziyetçi siyasal sistemlerde, siyasal yapıların merkezin 
elinde toplanarak tekelleşmesi ve bu çerçevede oluşturulan idari 
115 Örsan Akbulut, “Ulusal Siyaset-Yerel Siyaset İlişkisi Bağlamında 1963 Yerel Seçimleri”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt X, Sayı 4, Ekim 2001, s. 39-40
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örgütlenme, yerel üstü unsurların yerel siyaset alanı üzerindeki 
etkisini arttırarak yerel siyaset alanını daraltmaktadır. Demokratik 
siyasal sisteme sahip ve yerinden yönetime daha fazla ağırlık verilen 
ülkelerde, yerel yönetimlere geniş özerklik alanı tanınması ve merkez 
ile yerel arasında dengeli biçimde görev ve mali kaynak paylaşımının 
bulunması, yerel siyasetin de daha geniş bir özerk alana sahip olmasını 
da sağlamaktadır. 

Yereldeki ekonomik kaynakların ve faaliyetlerin düzey yüksekliği 
yanında, ulusal ve küresel boyuttaki ekonomik düzene eklemlenme, 
yerel üstü siyasetin yereldeki etkisini arttıran bir faktör durumundadır. 
Buna karşın, ekonomik faaliyetlerin yerele sağladığı güç, yerel üstü 
unsurlar karşısında yerel düzeydeki unsurların siyasal süreçte daha 
dirençli noktalar oluşturmasına da imkan verebilmektedir.

Yerel yönetimlerdeki iktidar, hizmet başarısı, kaynakların dağıtımı 
gibi faktörlerin yerel üstü siyasete etkilerinin daha fazla hissedildiği 
yerlerde, yerel üstü siyaset unsurlarının yerel siyaset üzerindeki etkisi de 
artmaktadır. Yerel düzeyde alınan kararlar, yereldeki yaşamı etkilemek 
yanında, burada yaşayan nüfusun seçimler, kampanyalar ve toplumsal 
hareketler yoluyla yerel yönetimleri etkileme çabaları, karşılıklı olarak 
merkezi yönetimi ve onun siyasetini de etkilemektedir.116 Örneğin, 
yüksek miktarda nüfusunun yaşadığı metropolitan ölçekteki kentlerde, 
yerel yönetimlerde iktidara sahip olan ve bu iktidarı başarılı veya 
başarısız bir şekilde yürüten bir siyasal parti, yerel üstü siyaset alanı 
için de önemli bir avantaj ya da dezavantaj elde etmektedir. Ulusal 
iktidardaki siyasal partiden farklı bir partinin yerel yönetimlerin çoğunda 
seçimleri kazanması ve egemenlik gücünü elde etmesi, yerel ve yerel 
üstü siyasetin etkileşimini arttırmaktadır. Ulusal siyasette muhalefette 
bulunan iki farklı partinin, iktidar partisine karşı yerel seçimlerde ittifak 
yapması da yerel üstü siyasetin yerele yansımasına diğer bir örnektir.

Benzer bir durum yerelin sahip olduğu ölçekte görülmektedir. 
Ölçek büyüklüğü, o yerin yerel üstü siyasal sistem üzerindeki etkisini 

116 Ayça Kurtoğlu, Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset: Keçiören Örneği,  İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2004. s. 21.
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de belirleyici olabilmektedir. Yerelin ölçek büyüklüğü arttıkça yerel 
üstü siyasetteki etkisi ve buna karşı olarak da yerel üstü siyasetin o 
yerdeki nüfuzunun artması olasıdır. Örneğin, metropolitan özelliğe 
sahip yerlerin yerel üstü siyaset üzerindeki etkisi küçük ölçekli yerlere 
göre daha fazladır. Yerel üstü siyaset aktörlerinin ölçek olarak büyük 
yerleşim yerlerindeki siyaset alanına müdahaleleri ve biçimlendirmeye 
çalışmaları daha yoğun olarak yaşanır. Bununla birlikte ölçek 
büyüklüğü, bire bir aynı sonucu doğuran ve yerel ile yerel üstü siyasetin 
diğer niteliklerinden bağımsız etkili bir faktör değildir.

Yerel düzeyin sahip olduğu yeraltı zenginliği, tarihi miras, askeri 
üs, deniz geçidi, enerji yolu, etnik yapı, ülke sınırında olması vb. 
yerelin kendi boyutunu aşan nitelikler, yerel üstü siyasetin yerel 
düzeydeki etkisini de arttırabilmektedir.

Yerel üstü siyasetin yerel düzeydeki siyasal alan üzerindeki 
etkisinin artması, yerel siyaset sürecinde etkin olan veya etkin olmak 
isteyen birey ya da gruplar ile yerel üstü siyaset unsurları arasında 
işbirliği ya da çatışmanın doğmasına yol açabilmektedir. İşbirliği ve 
çatışma yerel unsurlar ile ulusal düzey arasında olabildiği gibi, son 
dönemde örnekleri daha çok görülen yerel ile ulus üstü düzeyde 
arasında da gerçekleşebilmektedir.

4.2.4. Kim Yönetiyor?

Yerel siyasetle ilgili en önemli soru, kentin yönetimi ile ilgili 
kararları kimin aldığıdır. Neredeyse her yetişkin vatandaşın oy 
kullanabilme imkanına sahip olmasına rağmen, siyasal sistemde 
bilgi, zenginlik, sosyal konum, memurlara erişim ve diğer kaynakların 
dağıtımı konusunda eşitsizliklerin varlığı karşısında gerçekte toplumu 
kim yönetmektedir?117  Karar alma yapısına egemen olan aktörler, 
kararların birincil belirleyicileri kimlerdir? Ekonomik seçkinler mi, 
siyasal seçkinler mi? Ekonomik seçkinler ile siyasal ve yönetsel 
117 Robert A. Dahl, Who Governs? Democracy And Power In An American City, New 
Haven: Yale University Press, 1961, s. 1.
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 tablo 5. Belediye meclislerinde Karar alma Süreci  
Üzerinde etkili Unsurlar

Siyasal Unsurlar* niteliği

Belediye Başkanı

Belediye içi 

Belediye Başkan Yardımcıları

Belediye Birim Yöneticileri

Belediye Meclis Üyeleri

Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları

Belediye Meclisi Siyasal Parti Grup Başkanları

Baskı Grupları

Belediye dışı

Belde Halkı

Belediye Birlikleri

Dini Gruplar

Ekonomik Seçkinler

Etnik Gruplar

Hemşeri Dernekleri

Hükümet Üyeleri

Kanaat Önderleri

Kent Konseyi

Mahalle Muhtarları

Medya

Merkezi Yönetim Bürokrasisi

Merkezi Yönetim Taşra Yöneticileri

Meslek Örgütleri

Milletvekilleri

Önemli Aileler

Sivil Toplum Örgütleri

Siyasi Parti Teşkilatları

Spor Kulüpleri

Uluslararası Örgütler

* Harf sırasına göre sıralanmıştır. Etki derecesini yansıtmamaktadır.
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seçkinlerin ilişkileri nedir? İkinciler karar almada birincilerden 
ne ölçüde bağımsız davranabilirler. Çoğunluğun ya da halkın 
karar almada etkisi nedir? Kısaca yerel siyaseti kim yönetir. Yerel 
yönetimlerde en çok kimin sözü geçer?118

Bu soruların birbiri içine geçmiş iki boyutundan ilki, kentsel 
kararların alındığı yerel yönetim gibi somut kurumsal yapılara 
ilişkindir. Yerel siyasetin odağındaki kurum olarak nitelendirdiğimiz 
kentin yerel yönetim biriminin organları, organların birbirleri ile 
ilişkileri, organların seçim sistemi, organların karar alma sürecindeki 
teknik rolleri, organlarda egemenliği elde etmiş kişilerin sosyal ve 
temsile ilişkin özellikleri ilk boyut kapsamında yer alan konuları 
oluşturmaktadır.

Halkın seçimi ile göreve gelen yerel yönetim organlarının 
bulunduğu bir sistemde, karar alma mekanizmasının temsilci sıfatını 
taşıyan kişiler tarafından işletildiği ve bu kararlara halkın iradesinin 
yansıdığı teknik olarak ifade edilebilir. Ancak, uygulamada, 
yerel ve yerel üstü alanda siyasal sisteme dahil olan unsurların 
yerel yönetimdeki karar alma sürecini farklı ağırlıkta etkiledikleri 
bilinmektedir. Bu çerçevede, kentle ilgili kararları kimin aldığı ile 
ilgili sorunun ikinci boyutunu, siyasal unsurların niteliği ve karar 
alma sürecine yaptıkları etki oluşturmaktadır. Bu etkinin yoğunluğu 
ve gücü, kararların kimlerin ya da hangi grupların çıkarlarına uygun 
olarak alındığını da belirlemektedir.

Kentte siyasal süreç içinde yer alarak karar alma sürecini 
etkileyebilecek birey ya da gruplar ekonomik, siyasal ve sosyal 
niteliklerinin getirdiği gücü formel ya da informel biçimde 
kullanmaktadırlar. Kentteki meslek örgütleri, siyasal parti yerel 
teşkilatları, baskı grupları, sivil toplum kuruluşları, büyük ekonomik 
güce sahip kişi ve kuruluşlar, yerel düzeydeki medya kuruluşları, etnik 
gruplar, dini gruplar, merkezi yönetimin kentteki kurum ve temsilcileri, 
etkili aileler, toplum önderi konumundaki kişiler vb. olarak sayılabilir. 
Bu kesimler yerel meclislerde temsilci olarak yer almanın yanında, tem-
118 Muharrem Varol, Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1989, s. 22.
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silcileri ve genel olarak karar süreçlerini etkileyerek kentsel kararların 
alınmasında etkin bir rol oynayabilirler. Böylece, yerel yönetimlerin 
kentsel alanın kullanımı ve yerel kaynakların dağıtımı ile ilgili 
kararlarının, kendi çıkarları doğrultusunda veya en azından mevcut 
çıkarlarını etkilemeyecek biçimde çıkmasını ya da çıkmamasını 
sağlayabilirler.

Ülkedeki siyasal sistemin ve yerel yönetimlerin demokratik 
nitelikte yapılandırılmış olması yanında, kentte siyasal süreçte yer alan 
unsurların da demokratik bir anlayışa sahip olması ve iç işleyişlerinin 
de bu nitelikte olması önem taşımaktadır. Özellikle, merkezi anlayışın 
yerini daha yerinden yönetime ağırlık veren modellere bıraktığı 
ülkelerde, şehirlerdeki bu unsurların aynı paralelde demokratik niteliğe 
kavuşamaması, yerel düzeydeki demokratik süreçlerin gelişmesini de 
olumsuz etkilemektedir. 

Belediye meclislerindeki karar alma süreçleri üzerinde etkili 
olan faktörleri kurum içi ve kurum dışı olarak iki başlık altında 
sınıflandırmak mümkündür. (Bkz. Tablo 5). Belediye meclisinde alınan 
kararlar, belediye içi ve dışında yer alan unsurların birlikte ama her 
karar için farklı yoğunlukta etkilediği bir süreç sonunda alınmaktadır. 
Belediye meclisinde ele alınan konunun niteliği, belediyenin ölçeği, 
kararın etkisinin yayılacağı alan, yerel ve yerel üstü siyaset alanı 
etkileşimi, ülkedeki yönetim sisteminin merkeziyet-yerinden yönetim 
bakımından durumu gibi unsurlar belediye içi ve dışı faktörlerin 
süreçteki etkilerinin düzeyini belirlemektedir. İç ve dış faktörlerin 
etkilediği karar alma süreci sonucunda, karar alınması kadar “karar 
alınmaması” da bu etkinin diğer bir yansıması olabilmektedir. 2007 
yılında belediye meclisleri üzerine yapılan bir araştırmada, meclis 
üyeleri tarafından karar alma sürecine etki eden dış faktörlerin etki 
düzeyi değerlendirilmiştir. Belde halkından sonra en etkili diğer 
faktörler etki derecesine göre; siyasal parti teşkilatları, hükümet üyeleri, 
bölge milletvekilleri ve baskı grupları olarak sıralanmaktadır.119

119  Erbay, Arıkboğa, Tarkan Oktay ve Nail Yılmaz, Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye 
Meclisleri: İstanbul Örneği, İstanbul: Beta Yayınları, 2007,  s. 91. 
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4.2.5. Belediye meclis Üyesi için etkin Karar 
almada rehber Kriterler 

Meclisin temel işlevi yerel halk adına karar almadır. Yerel hizmetler 
konusunda vatandaşların yaşadığı belde ile ilgili temel politikaların 
geliştirilmesi ve karar almadaki temel rol, meclis üyelerine aittir. Karar 
organının bir parçası olarak meclis üyesi, meclis gündemine gelen 
konularla ilgili tartışmalara katılmak, görüş bildirmek ve oylamaya 
katılmak hakkına ve imkanına sahiptir.
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üyeleri, bölge milletvekilleri ve baskı grupları olarak sıralanmaktadır.119 

 

4.2.5. Belediye Meclis Üyesi İçin Etkin Karar Almada Rehber Kriterler  
Meclisin temel işlevi yerel halk adına karar almadır. Yerel hizmetler konusunda 
vatandaşların yaşadığı belde ile ilgili temel politikaların geliştirilmesi ve karar 
almadaki temel rol, meclis üyelerine aittir. Karar organının bir parçası olarak meclis 
üyesi, meclis gündemine gelen konularla ilgili tartışmalara katılmak, görüş bildirmek 
ve oylamaya katılmak hakkına ve imkanına sahiptir. 

Karar alma sürecinde belediye başkanı, siyasal parti grubu veya belediye 
bürokrasinin etkisi meclis üyesinin iradesinin önüne geçmemelidir. Meclis üyesi, tüm 
seçmenlerin temsilcisi sıfatı ile Şekil 5’de verilen objektif kriterler çerçevesinde 
iradesini özgürce ortaya koyabilmelidir. 

 
Şekil 5. Belediye Meclisinde Karar Vermede Üyeler İçin Rehber Kriterler 

                                                 
119 Erbay, Arıkboğa, Tarkan Oktay ve Nail Yılmaz, Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye 
Meclisleri: İstanbul Örneği, İstanbul: Beta Yayınları, 2007,  s. 91.  
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 Şekil 5. Belediye meclisinde Karar vermede Üyeler için rehber Kriterler
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Karar alma sürecinde belediye başkanı, siyasal parti grubu 
veya belediye bürokrasinin etkisi meclis üyesinin iradesinin önüne 
geçmemelidir. Meclis üyesi, tüm seçmenlerin temsilcisi sıfatı ile  Şekil 
5’de verilen objektif kriterler çerçevesinde iradesini özgürce ortaya 
koyabilmelidir.

Meclis üyeleri, şehirle ilgili temel kararlarda ilgili paydaşların 
görüşlerinin alınmasını, karar alma sürecinin katılımcı bir şekilde 
yürütülmesini gözetmelidir. Mecliste çoğunluk partisi üyeleri 
yanında muhalefet partisi üyelerinin de görüşlerini yeterli ölçüde 
ifade edebilmelerine imkan tanınması önem taşımaktadır. Meclis 
üyeleri, komisyon raporlarını yeterli sürede ve sağlıklı biçimde 
inceleyebilmelidir. Bir konu hakkında meclis üyesi yeterli bilgi 
sahibi olamadığını düşündüğü durumlarda ilgili birimlerden destek 
alabilmelidir. 
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1. 
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1. BeŞinci BölÜm: 
1. 

1. BelediYe mecliS KomiSYonları

Üye profili araştırmasının temel çalışma alanı olan meclis ihtisas 
komisyonları, bu bölümde ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Bu 
kapsamda meclis komisyonlarının tarihi süreç içinde geçirdiği evreler, 
mevcut mevzuat çerçevesinde komisyonların kurulması, çalışması 
düzeni, komisyon raporları, komisyon çalışmalarına meclis dışından 
katkı sağlanması ve denetim komisyonu uygulaması gibi konular 
incelenmektedir.

5.1. Komisyonların tarihsel gelişimi

Belediye meclislerinde komisyon tipi çalışma yönteminin 
uygulanması, Osmanlı Dönemi’ne kadar gitmektedir. Bu konudaki ilk 
örnek İstanbul’da görülmektedir. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından 
sonra İstanbul’da Şehremaneti ve 20 belediye dairesinden oluşan 
yönetim modeline geçilmişti. Bu yapının 3. ayağı Şehremaneti 
ve belediye dairelerinden üyelerin bir araya gelerek oluşturduğu 
bugünkü büyükşehir belediye meclisi benzeri bir yapı olan Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye idi. Cemiyet’in iç çalışmasını düzenleyen 
nizamnamede Şehremaneti ve belediye dairelerinin bütçe ve kesin 
hesaplarının incelenmesi için bir encümen kurulması öngörülmüştü. 
Günümüzdeki komisyonların karşılığı o dönemde “Encümen” olarak 
ifade edilirdi. Nizamnamede mali konular dışında önemli ve gerekli 
görülen konularda isteğe bağlı olarak encümen kurulması imkanı da 
tanınmıştı. Encümen üyeleri, cemiyet üyeleri tarafından gizli oyla 
seçiliyordu. Encümen üyeleri kendi içlerinden bir kişiyi yine gizli 
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oyla reis olarak seçiyordu. Encümen tarafından hazırlanan raporlar 
cemiyet reisine (meclis başkanı) sunulurdu.120 

1909 yılı Cemiyet-i Umumiye-i Belediye bünyesinde zorunlu 
olan bütçe ile ilgili “Muvazene-i Maliye Encümeni” komisyonu 
yanında, imar ve bayındırlık alanında “İmârât ve Tezyînât-ı Belediye 
Encümeni”, sağlık hizmetleri ve kurumları ile ilgili “Hıfzıssıhha-i 
Umumiye-i ve Müessesât-ı Hayriyye-i Sıhhiyye Encümeni” ve 
mevzuat konuları ile ilgili “Tedkik ve Tadil-i Kavanin” komisyonları 
kurulmuştu.121 Bu komisyonların üye sayısı 7 ile 11 arasındaydı. 
1914 yılında Cemiyet bünyesindeki encümenlerin sayısının 6’ya 
çıktığı görülmektedir. Mali konularda “Bütçe Encümeni” ve “Tedkik-i 
Hesâbat Encümeni” olarak iki komisyon yanında, mevzuat konusunda 
“Tadil-i Kavanin Encümeni”, halkın belediyeden talepleri konusunda 
“İdare ve İstida’ Encümeni”, şehir halkının zorunlu ihtiyaçları ile ilgili 
“Tehvin-i İhtiyacâtı Zaruriye Encümeni” ve sağlık konusunda “Sıhhiye 
Encümeni” kurulmuştu.122

1923-1930 arasını kapsayan yıllarda Osmanlı Dönemi’nde 
çıkarılan belediye kanunları geçerliliğini korumuştur. Cumhuriyet 
Dönemi belediyecilik anlayışı ve uygulamaları esas olarak, 1930 tarihli 
1580 sayılı Belediye Kanunu’nu sonrasında şekillenmişti. Osmanlı 
Dönemi’nde olduğu gibi 1930 kanununda da komisyonlar “Encümen” 
olarak isimlendirildi. Belediye Kanunu’nun 62. maddesinde, belediye 
meclislerinin her toplantı döneminde gündemdeki konuları incelemek 
üzere encümen kurabileceği belirtilmektedir. O dönemde belediye 
meclisleri şubat, nisan ve kasım aylarında toplanıyordu. Bu aylarda 
çalışmak üzere encümen kurulabilmesine imkan tanınmış, ancak bir 
zorunluluk getirilmemişti.

Belediye Kanunu’nun uygulanmasına yönelik olarak 1930’da 

120  Cemiyet-i Umûmiye-i Belediye’nin Nizâmnâme-i Dâhilîsi. Dersaâdet: Selanik, 1328. 

121  1325 Senesine Mahsûs Umûr-ı Belediye Mecmûası. İstanbul: Bağdâdliyan Matbaası, 
1325, s. 31-32.

122  1330 Senesi İstanbul Beldesi İhsaiyât Mecmûası. Dersaâdet: Matbaa-i Arşak Garoyan, 
1331. s . 426
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çıkarılan belediye meclislerinin çalışma usullerini belirleyen 
yönetmelikte meclislerdeki encümenler daha geniş olarak 
düzenlenmişti.123 Belediye meclislerinde kasım ayı toplantısında bütçe 
ve kesin hesap konularında ya da ihtiyaç duyulan diğer konularda 
encümen kurulabileceği yönetmelikte belirtilmektedir. Encümenlerin 
en az 3 en çok 7 kişiden oluşması öngörülmüş, sadece bütçe ve kesin 
hesap encümeninin 9 kişiden oluşabileceği belirtilmişti. Encümen 
üyeleri kendi aralarından birisini gizli oylama ile başkan olarak 
seçerdi. Encümen kararları için üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır 
bulunması gerekirdi. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğunun oyu ile 
kabul edilirdi. Karşı oy verenler görüşlerini rapora yazabilirdi. 1930 
yılında Belediye Kanunu ve belediye meclisi çalışma yönetmeliği ile 
kurulan yapı 2000’li yıllara kadar yürürlükte kaldı. 

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 
Dönemi’nden itibaren kullanılan “meclis encümeni” ifadesi “meclis 
ihtisas komisyonu” olarak değiştirildi. Belediye meclislerinin tek karar 
organı durumuna getirilmeleri, her ay toplantı yapma yöntemine 
geçilmesi gibi meclisin konumunu güçlendirici düzenlemelere paralel 
olarak, meclis komisyonları daha geniş ve karar alma sürecinde daha 
etkin biçimde düzenlendi. Belediye meclisi ihtisas komisyonları ile 
ilgili düzenlemeler aşağıda ele alınmıştır.

5.2. Komisyonlarının Kurulması

Belediye Kanunu’na göre nüfusu 10.000 ve aşağı olan belediyelerde 
komisyon kurulması isteğe bağlıdır. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar 
komisyonunun kurulması zorunludur. Diğer alanlarda komisyon 

123  “Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine 
Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmelik”, RG. 26.8.1930, No: 1580
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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 İçişleri 
Komisyonu Raporu’nda, düzenli kentleşmenin sağlanması için gerekli 
tedbirlilerin daha küçük yerleşim yerlerinde de alınmasını sağlamak 
için nüfus şartının 10.000’e indirildiği belirtilmektedir.124 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 5 kişiden oluşan 
komisyon kurabilir. Büyükşehir belediye meclisleri için komisyon üye 
sayısı en az 5, en çok 9 olarak belirlenmiştir. Meclis, komisyonlara 
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 5 üye seçilirken tarife 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. 

İhtisas 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 veremeyen siyasi 
partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda 
görev alabilirler.

124  TBMM İçişleri Komisyonu Raporu, 26 Nisan 2004, Esas no:1/766, Karar No: 62, http://
www.belgenet.com/yasa/k5215-4.html. Erişim. 07.06.2011
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5.3. 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 toplanır 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.

tablo 6. Belediyelerdeki Komisyon türleri

Komisyonun Niteliği Azami Çalışma 
Süresi (Gün)

İmar 10

Bütçe 5

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 5

Tarife ve Esnaf 5

Çevre ve Sağlık 5

Hukuk 5

Sosyal Hizmetler 5

Diğer 5

İhtisas 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.
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5.4. Komisyona Havale edilen  
Konular ve raporların Bağlayıcılığı

Belediye meclisi gündeminde gelen imar ve bütçe ile ilgili 
konularda karar alınabilmesi için konunun komisyonda görüşülmesi 
zorunlu tutulmuştur. İmar ve bütçe ile ilgili gündem maddesi önce 
ilgili komisyona havale edilir. Komisyonda görüşüldükten sonra ortaya 
çıkan görüş rapor halinde meclise sunulur. Komisyon raporundan 
sonra meclis o konuda karar alabilir.

Bütçe ile 
İlgili 

Konu

Belediye 
Meclisi

İmar 
Komisyonu

Plan ve Bütçe 
Komisyonu

Meclis Kararı

İmar ile 
İlgili 

Konu

İlgili 
Komisyon

İmar ve 
Bütçe 

Dışındaki 
Konu

Zorunlu SüreçMeclisin İsteğine Bağlı Süreç

Şekil 6. meclis gündemine gelen Konuların Komisyonlara Havalesi

İmar ve bütçe dışındaki konuların komisyonlara havale edilmesi ve 
komisyonlarda görüşülmesi ise zorunlu değildir. 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, görüşülmek 
üzere bir konuyu meclis komisyonuna havale edemez.
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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 bulunmuyor ise de, kararın oluşmasında ilgili komisyon 
tarafından incelenmesi meclis üyelerinin bilgilenmesi için önemli bir 
işlev yürütmektedir. 

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 beklenmeden 
doğrudan gündeme alınır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur. 
Komisyon raporları, isteyenlere belediye meclisi tarafından tespit 
edilecek bedel karşılığında verilir.

5.5. Komisyon çalışmalarına meclis dışından  
Katkı Sağlanması

2003 yılından sonra yerel yönetimlerle ilgili yeniden yapılanma 
çalışmalarının temellerinden 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, üniversiteler, 
sendikalar ve gündemdeki 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.
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İhtisas 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 
tedbirleri alarak katılımı sağlayabilir.

5.6. denetim Komisyonu 

Meclisin belediye üzerindeki denetim fonksiyonunu güçlendirmek 
ve belediye ile ilgili daha sağlıklı bilgi edinmesine imkan sağlamak 
için Belediye Kanunu’nda getirilen bir düzenleme de “Denetim 
Komisyonu” uygulamasıdır. Denetim komisyonu, meclis bünyesinde 
üyelerin katılımı ile kurulan, ihtisas komisyonları benzeri yapıya ve 
çalışma sürecine sahip bir kuruldur. 

Denetim komisyonu, belediyenin bir önceki bütçe yılına ait gelir 
ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetlenmesi 
amacıyla kurulmaktadır. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in 
üzerindeki belde belediyelerinde denetim komisyonu kurulması 
zorunludur. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyeler de isteğe bağlı 
olarak denetim komisyonu oluşturabilir.

Meclisin her ocak ayı toplantısında, kendi arasından gizli oylama 
ile seçtiği en az 3 en çok 5 kişi, denetim komisyonunu oluşturur. 
Üye seçiminde, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması sonucu 
ortaya çıkan dağılım dikkate alınır. Komisyona üye seçiminde ihtisas 
komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır. 

Denetim komisyonu, belediye başkanı tarafından belediye binası 
içinde gösterilen yerde çalışmalarını yürütür. Denetim komisyonu 
üyeleri ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. 
Denetim komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmaktadır. 
Komisyon kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
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Komisyon çalışmaları sırasında kamu personeli ve gerektiğinde 
diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Kamu uzmanları, kamu kurum 
ve kuruluşlarında denetim elemanı veya en az beş yıl kurumlarının 
gelir, gider veya bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin yürütüldüğü 
birimde çalışıyor olması gerekir. Özel kesim uzmanları ise; kamu 
kurum ve kuruluşlarının gelir, gider veya bunlara ilişkin hesap kayıt ve 
işlemlerinin yürütülmesinde en az beş yıl çalışmış olması ya da maliye, 
muhasebe, işletme, iktisat, kamu yönetimi veya benzer alanlarda en 
az lisans düzeyinde eğitim almış olması ve denetim yapabilecek bilgi 
ve tecrübeye sahip olması gerekir. Siyasi partilerin genel merkez, 
il, ilçe ve belde teşkilatlarında halen görevli olan kişiler, denetim 
komisyonlarında uzman olarak görevlendirilemez.

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere belediye 
meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim 
komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye 
meclisince belirlenir.

Komisyon, belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her 
türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine 
getirilir. Komisyon, çalışmasını 45 işgünü içinde tamamlar. Denetim 
komisyonu üyelerine çalıştıkları gün kadar huzur hakkı ödenir. 
Çalışma sonucunda hazırlanan rapor mart ayının sonuna kadar meclis 
başkanlığına sunulur. Başkan, nisan ayı meclis toplantısında denetim 
raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. Denetim komisyonu 
raporunda suç teşkil eden konular var ise, bunlarla ilgili olarak meclis 
başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulur.

1. 
1. 
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1. 
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1. altıncı BölÜm:
1.   

marmara BölgeSi BelediYe  
mecliS KomiSYonları  

ÜYe ProFili araŞtırmaSı 

Yerel hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmanın ötesinde 
demokratik niteliği bulunan belediyelerin, halkın iradesini temsil 
etmesi nedeniyle en önemli organı, belediye meclisleridir. Meclisler, 
yerel halkın taleplerini ve çıkarlarını kamu yararı çerçevesinde 
gözeten bir anlayışla karar üretme işlevine sahiptir ve belediyenin 
uygulamalarına siyasi bir meşruiyet kazandırmaktadır.

2004-2005 yıllarında Türkiye’de yerel yönetimlerin geliştirilmesi ile 
ilgili düzenlemelerin merkezinde karar organı meclisler yer almaktadır. 
Bu süreçte, belediye meclisinin her ay toplanan daha işlevsel ve aktif 
bir organ durumuna getirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Meclisin 
temel işlevi olan karar alma süreci yeni düzenlemeler ile nispeten 
daha demokratik bir niteliğe kavuşturulmuştur. Uygulamanın da bu 
paralelde gelişmesi beklenmektedir.

Meclisin temel işlevi olan karar alma sürecindeki önemli unsurlardan 
birisi ihtisas komisyonlarıdır. Yerel hizmetlerin daha teknik boyut 
kazanması ve karmaşıklaşması karşısında artan uzmanlaşma ihtiyacı, 
komisyonların önemini daha da arttırmıştır. Meclis gündemine 
gelen konularda alınan kararlar genelde komisyonların raporları 
doğrultusunda çıkmaktadır. Komisyonlarda bilgi ve belgelerden 
yararlanılarak hazırlanan raporlar meclis üyelerinin karar vermesinde 
önemli rol oynamaktadır. 2007 yılında belediye meclisleri üzerine 
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yapılan bir araştırmada, mecliste alınan kararlarda belediye 
başkanından sonra ikinci sırada komisyon kararlarının etkili olduğu 
sonucu elde edilmiştir.125

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 getirmektedir.

Meclis üyelerinin eğitim, yaş, cinsiyet, meslek ve siyasi parti 
mensubiyeti gibi profili oluşturan parametreleri birçok faktöre bağlı 
olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yereldeki insanların eğitim 
durumu, ekonomik faaliyetler, siyaset alanının genişliği, seçim ve 
adaylık süreçlerindeki kısıtlılıklar, meclislerin siyaset alanındaki rolü 
ve itibarı, partilerin ideolojik olarak dayandıkları toplumsal taban, 
etnik ve dini temelli grupların etkinliği ve kadın temsili konusunda 
toplumsal özellikler bu faktörlerden bazıları olarak sayılabilir. Belediye 
meclisinin yerel yönetim reformu sonrasında rolünün gelişmesine 
paralel olarak üye profilinin de farklılaşması beklenebilir.

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 bürokrasinin katkı düzeyi, komisyon 
üyelerine yönelik eğitim programlarının tasarımı, komisyonların 
daha etkin çalışması için yapılabilecek düzenlemeler gibi çok yönlü 
araştırmalar bu kapsamda sayılabilir. Marmara Bölgesi’ndeki belediye 
meclislerinde yer alan ihtisas komisyonlarına yönelik üye profili 
araştırması bu çerçevede tasarlanarak uygulanmıştır.
125  Arıkboğa, Oktay ve Yılmaz, s. 93.
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6.1. Saha ve araştırma ile ilgili teknik Bilgiler

6.1.1. marmara Bölgesi’nin genel özellikleri

Türkiye’nin kuzeybatı kısmında yer alan Marmara Bölgesi, 67.306 
km2’lik yüzölçümü ile bölgeler içinde altıncı sırada yer almaktadır. 
Marmara Bölgesi, TÜİK ve DPT tarafından hazırlanan İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflandırması Birinci Düzeye göre Batı Marmara, 
İstanbul ve Doğu Marmara olarak 3 bölgeye ayrılmış durumdadır. 
Marmara Bölgesi, demografik, sosyal ve ekonomik birçok parametre 
bakımından Türkiye’nin genel ortalamasının üstünde düzeylere 
sahiptir. Bölgenin ülke ekonomisine temel katkısı sanayi ve ticaret 
alanındadır. Aynı zamanda hizmet sektörü payının en yüksek olduğu 
bölge durumundadır. Ekonomik büyüklüğüne paralel olarak en çok 
vergi geliri (%53) bu bölgede elde edilmektedir. Nüfus ve ekonomik 
yapısının bir sonucu olarak enerji, gıda ve hammadde alanında en 
önemli tüketicidir.

Harita 1. Marmara Bölgesini Oluşturan İller
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Marmara Bölgesi, nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu bakımından 
birinci sırada yer almaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’u bu 
bölgede bulunmaktadır. Türkiye’de nüfus yoğunluğu km2’ye 96 kişi 
iken Marmara Bölgesi’nde 325 kişi düzeyindedir. Bölgenin ekonomik 
ve sosyal gelişmişliğinin bir sonucu olarak, ülkenin diğer bölgelerinden 
özellikle büyük şehirlere göç akımı geçmiş dönemlerdeki kadar yoğun 
olmamakla birlikte devam etmektedir.

tablo 7. marmara Bölgesindeki illerin nüfus durumu (2011)

niteliği
il ve ilçe merkezi Belde ve Köyler

toplam
marmara 
Bölgesi 

Payı

Sayı oran Sayı oran

Türkiye Geneli 57.385.706 76,8 17.338.563 23,2 74.724.269

Marmara 
Bölgesi

20.346.473 90,9 2.040.700 9,1 22.387.173

Balıkesir 701.213 60,7 453.101 39,3 1.154.314 5,2

Bilecik 153.017 75,1 50.832 24,9 203.849 0,9

Bursa 2.359.804 89,0 292.322 11,0 2.652.126 11,8

Çanakkale 268.082 55,1 218.363 44,9 486.445 2,2

Edirne 272.294 68,2 127.022 31,8 399.316 1,8

İstanbul 13.483.052 99,0 141.188 1,0 13.624.240 60,9

Kırklareli 229.000 67,3 111.199 32,7 340.199 1,5

Kocaeli 1.499.958 93,6 101.762 6,4 1.601.720 7,2

Sakarya 664.813 74,8 223.743 25,2 888.556 4,0

Tekirdağ 572.359 69,0 257.514 31,0 829.873 3,7

Yalova 142.881 69,2 63.654 30,8 206.535 0,9

Kaynak: TÜİK.

İstanbul, bölgenin %60,6 nüfusuna sahiptir. Bursa (%11,9) 
ve Kocaeli (%7,1) bölgenin diğer önemli nüfusa sahip illeridir. 
Bölge %90 kentleşme oranı ile kentsel nüfus bakımından da diğer 
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bölgelerin önüne geçmektedir. Türkiye’de kentsel-kırsal nüfus %76-
%24 bandında yer alırken bu oranlar Marmara Bölgesi’nde %99-
%55 bandındadır. Şehirleşme oranına il düzeyinde bakıldığında 
genel ortalamadan farklı bir durum söz konusudur. İstanbul, Bursa ve 
Kocaeli gibi büyük şehirler de %90’ın üzerinde olan şehirleşme oranı 
diğer illerde Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Çanakkale 
%55’lik şehirleşme oranı ile en son sıradadır.

tablo 8. marmara Bölgesi eğitim durumu (6+ Yaş)(2010)

veri Kapsamı okul 
Bitirmeyen

ilk ve 
ortaokul lise Yüksekokul 

ve Fakülte lisansüstü

Türkiye Geneli 26,1 44,8 17,2 6,9 0,7

Marmara Bölgesi 19,9 49,4 19,3 7,2 0,6

Balıkesir 20,9 51,2 16,8 7,2 0,5

Bilecik 17,1 51,3 21,9 6,5 0,4

Bursa 20,9 48,7 19,1 7,3 0,6

Çanakkale 19,0 52,5 17,5 7,5 0,7

Edirne 20,1 50,9 18,7 7,1 0,7

İstanbul 21,0 44,0 19,7 8,7 1,3

Kırklareli 17,9 52,2 20,3 6,9 0,4

Kocaeli 21,4 46,1 20,4 7,5 0,6

Sakarya 22,4 50,5 17,4 5,7 0,6

Tekirdağ 19,4 50,1 19,8 6,6 0,5

Yalova 18,9 45,6 20,3 7,9 0,6

Kaynak: TÜİK

Marmara bölgesi gerek eğitimli nüfus gerekse eğitim altyapısı 
bakımından da diğer bölgelerin önünde yer almaktadır. Türkiye 
ortalaması %98,4 olan ilköğretim okullaşma oranı bölgede %99,1 
düzeyinde, %69,3 olan ortaöğretim okullaşma oranı bölgede 
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%82 düzeyindedir. Lisans ve lisansüstü eğitimde İstanbul ili öne 
çıkmaktadır. Bölge, özellikle üniversite eğitimi bakımından önemli 
altyapıya sahiptir. Türkiye’deki 103 devlet üniversitesinin 18’i ve 62 
vakıf üniversitesinin 33’ü Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır.

6.1.2. 2009 Yerel Seçimleri ve marmara Bölgesi  
Belediye meclis Üyeleri Profili 

2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak 
TÜİK tarafından kazanan adaylarla ilgili yayımlanan istatistiklerden 
yararlanılarak, Marmara Bölgesi’ndeki belediye meclis üyeleri ile ilgili 
bazı özellikler analiz edilmiştir. TÜİK’in çok ayrıntılı olmayan verileri 
çerçevesinde araştırma kapsamındaki 11 ildeki belediye meclisi 
üyelerinin cinsiyet, yaş, eğitim ve siyasal parti bilgileri analiz edilerek 
tablolaştırılmıştır. Bu tablolardaki verilere, komisyon araştırmasının 
dışında bırakılan belde belediyelerinin de dahil olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. Üye tabloları, araştırmanın evreninden daha geniş bir 
kapsama sahip olmakla birlikte, bölgenin genel meclis üyesi profilini 
vermesi bakımından önemli veriler içermektedir.

Marmara bölgesindeki belediyelerde yer alan meclis üyelerinin 
%8,2’sinin kadın olduğu görülmektedir. Düşük bir değer olmakla 
birlikte, Türkiye belediye meclisleri ortalamasının 2 katı düzeyindedir. 
Belediye meclisi başına kadın oranı ortalaması ise %7’de kalmaktadır. 
En fazla sayı ve orana sahip İstanbul’daki belediye meclisleri istisna 
tutulduğunda meclis ortalamaları %6,5’e düşmektedir. Kadın üyelerin 
en az oranda yer aldığı belediyeler (%4,2) ise Edirne’de bulunmaktadır. 
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tablo 9. marmara Bölgesi Belediye meclis  
Üyelerinin cinsiyet dağılımı (2009)

iller erkek Kadın toplam

Balıkesir
528 43 571

92,5 7,5 100,0

Bilecik
151 10 161

93,8 6,2 100,0

Bursa
509 36 545

93,4 6,6 100,0

Çanakkale
325 23 348

93,4 6,6 100,0

Edirne
249 11 260

95,8 4,2 100,0

İstanbul
1.193 160 1.353

88,2 11,8 100,0

Kırklareli
252 24 276

91,3 8,7 100,0

Kocaeli
288 26 314

91,7 8,3 100,0

Sakarya
325 19 344

94,5 5,5 100,0

Tekirdağ
357 26 383

93,2 6,8 100,0

Yalova
145 8 153

94,8 5,2 100,0

Toplam
4.322 386 4.708

91,8 8,2 100,0

Türkiye Geneli
31.001 1.474 32.475

95,5 4,5 100,0

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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tablo 10. marmara Bölgesi Belediye meclis  
Üyelerinin Yaş durumu (2009)

iller
Yaş dilimleri

to
pl

am

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Balıkesir
12 43 70 87 124 114 77 32 12 571

2,1 7,5 12,3 15,2 21,7 20,0 13,5 5,6 2,1 100,0

Bilecik
9 11 20 21 39 32 16 8 5 161

5,6 6,8 12,4 13,0 24,2 19,9 9,9 5,0 3,1 100,0

Bursa
16 44 80 110 100 97 70 23 5 545

2,9 8,1 14,7 20,2 18,3 17,8 12,8 4,2 0,9 100,0

Çanakkale
7 25 53 57 58 69 43 28 8 348

2,0 7,2 15,2 16,4 16,7 19,8 12,4 8,0 2,3 100,0

Edirne
3 30 26 46 61 43 30 18 3 260

1,2 11,5 10,0 17,7 23,5 16,5 11,5 6,9 1,2 100,0

İstanbul
90 147 226 239 258 196 119 56 22 1.353

6,7 10,9 16,7 17,7 19,1 14,5 8,8 4,1 1,6 100,0

Kırklareli
7 27 45 37 49 62 33 14 2 276

2,5 9,8 16,3 13,4 17,8 22,5 12,0 5,1 0,7 100,0

Kocaeli
13 32 52 54 65 44 37 13 4 314

4,1 10,2 16,6 17,2 20,7 14,0 11,8 4,1 1,3 100,0

Sakarya
16 25 50 52 73 64 45 16 3 344

4,7 7,3 14,5 15,1 21,2 18,6 13,1 4,7 0,9 100,0

Tekirdağ
14 34 59 76 85 63 32 15 5 383

3,7 8,9 15,4 19,8 22,2 16,4 8,4 3,9 1,3 100,0

Yalova
4 11 27 39 25 22 18 6 1 153

2,6 7,2 17,6 25,5 16,3 14,4 11,8 3,9 0,7 100,0

Toplam
191 429 708 818 937 806 520 230 70 4.708

4,1 9,1 15,0 17,4 19,9 17,1 11,0 4,9 1,5 100,0

Türkiye 
Geneli

1.148 2.608 4.252 5.284 6.302 5.763 4.135 1.989 994 32.475

3,5 8,0 13,1 16,3 19,4 17,7 12,7 6,1 3,1 100,0

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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Bölgedeki belediye meclis üyeleri %52-58 oranında 44-54 yaş 
diliminde yer almaktadır. Belediye meclislerinin orta yaşlı bir profile 
sahip olduğu görülmektedir. En genç üyelerin yer aldığı 25-29 yaş 
diliminde İstanbul %6,7 ile ilk sırada ve Edirne %1,2 ile son sıradadır. 
En yaşlı üyelerin bulunduğu 65 ve üstü yaş diliminde Bilecik %3,1 
ile ilk sırada yer alırken, Kırklareli ve Yalova’da bu oran %0,7’de 
kalmaktadır. 25-34 yaş arası tek bir dilim olarak düşünüldüğünde 
iki büyükşehir, İstanbul ve Kocaeli’nin daha genç bir profile sahip 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde 60 yaş ve üstü tek dilim 
olarak düşünüldüğünde ise Çanakkale %10’luk oran ile en yaşlı 
meclis üyesi profiline sahip il durumundadır. Marmara Bölgesi’ndeki 
meclis üyelerinin yaş dilimlerine göre dağılımı ile Türkiye genelindeki 
üyelerin dağılımı bir birine paralel bir nitelik göstermektedir.

Bölgedeki belediye meclis üyeleri, Türkiye ortalaması ile 
karşılaştırıldığında daha eğitimli bir profil çizmektedir. Türkiye geneline 
göre, bölgedeki ilkokul mezunları ortalamanın çok altında, ortaokul-lise 
mezunları aynı seviyede, yüksekokul-üniversite mezunları ise ortalamanın 
2 katı düzeyindedir. Meclis üyelerinin eğitim düzeyi en yüksek olan iller 
İstanbul ve Kocaeli’dir. Yüksekokul ve üniversite mezunu üyelerin oranı 
sadece İstanbul’da diğer düzeylerin oldukça üstünde yer almaktadır. 
Eğitim düzeyi en düşük meclis üyeleri ise Yalova ilindedir.
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tablo 11. marmara Bölgesi Belediye meclis Üyeleri  
eğitim durumu (2009)

 iller v
er

i eğitim düzeyi

ilkokul ortaokul - 
lise

Üniversite - 
Yüksekokul

Bilin-
meyen toplam

Balıkesir
Sy. 248 172 146 5 571

(%) 43,4 30,1 25,6 0,9 100,0

Bilecik
Sy. 64 63 34 - 161

(%) 39,8 39,1 21,1 - 100,0

Bursa
Sy. 178 194 172 1 545

(%) 32,7 35,6 31,6 0,2 100,0

Çanakkale
Sy. 129 115 100 4 348

(%) 37,1 33,0 28,7 1,1 100,0

Edirne 
Sy. 106 107 47 - 260

(%) 40,8 41,2 18,1 - 100,0

İstanbul 
Sy. 163 423 750 17 1.353

(%) 12,0 31,3 55,4 1,3 100,0

Kırklareli 
Sy. 96 125 55 - 276

(%) 34,8 45,3 19,9 - 100,0

Kocaeli 
Sy. 60 143 111 - 314

(%) 19,1 45,5 35,4 - 100,0

Sakarya
Sy. 115 149 78 2 344

(%) 33,4 43,3 22,7 0,6 100,0

Tekirdağ
Sy. 157 135 89 2 383

(%) 41,0 35,2 23,2 0,5 100,0

Yalova
Sy. 66 62 25 - 153

(%) 43,1 40,5 16,3 - 100,0

Toplam
Sy. 1.382 1.688 1.607 31 4.708

(%) 29,4 35,9 34,1 0,7 100,0

Türkiye 
Geneli

Sy. 15.603 10.993 5.748 131 32.475

(%) 48,0 33,9 17,7 0,4 100,0

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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tablo 12. marmara Bölgesi Belediye meclis Üyelerinin  
Siyasal Partilere dağılımı (ilk 5) (2009)

iller
Siyasal Partiler

aKP cHP mHP dP dSP

Balıkesir 218 178 89 50 15

Bilecik 73 45 30 11 -

Bursa 286 109 74 34 -

Çanakkale 151 124 51 13 4

Edirne 82 118 25 22 10

İstanbul 754 531 17 - 22

Kırklareli 93 128 54 15 5

Kocaeli 196 76 7 14 -

Sakarya 194 14 100 22 1

Tekirdağ 141 134 27 46 21

Yalova 74 31 19 23 2

Toplam   2.262   1.488    493   250  80  

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.

Marmara Bölgesi’nde 4 partili bir siyasal dağılım görülmektedir. 
Diğer partilerin sahip olduğu meclis üyeleri çok düşük oranlardadır. 
Bölgedeki meclis üyelerinin %48’i AKP, %32’si CHP, %10’u MHP, 
%5’i DP ve %2’si DSP üyesidir. AKP ve CHP, bölgedeki iki ana 
parti durumundadır. İstanbul ve Kocaeli’de iki partili yapı daha da 
belirginleşmektedir. AKP,  9 ilde meclis üye sayısı bakımından 
öndedir. CHP, Edirne ve Kırklareli illerinde daha fazla üyeye sahip 
siyasal parti durumundadır. MHP ise, sadece Sakarya ilinde ikinci 
parti durumuna yükselebilmiştir.
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6.1.3. araştırmanın amaç ve Kapsamı

Yerel düzeyde toplumu bağlayıcı karar alma merkezi olan belediye 
meclisleri ile ilgili araştırmalarda, karar alıcıların çok yönlü profili ve 
temsil ettiği kesimler, merak edilen alanların başında gelmektedir. 
Meclis üyeleri ile ilgili araştırmalar, karar alıcılar ve onlar üzerinde 
etkili faktörleri ortaya koyarak, karar alma sürecini betimlememize, 
anlamamıza ve anlamlandırmamıza imkan sağlamaktadır.

“Marmara Bölgesi’ndeki Belediye Meclisi Komisyonlarının Üye 
Profili” adını taşıyan araştırma, belediye meclislerine farklı bir açıdan 
yaklaşmaktadır. Meclis üyelerinin tümü üzerinden yapılan bir analiz 
yerine, meclisteki karar alma sürecinde önemli yere sahip komisyonlar 
üzerinden karar alıcıların özelliklerine bakmayı hedeflemektedir. 
Araştırma kapsamında komisyon üyeleri profilinin çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede, komisyon üyelerinin eğitim, cinsiyet, 
meslek, siyasal parti ve yaş gibi kantitatif ve kalitatif değişkenler 
bakımından özelliklerinin bir haritalama çalışması çerçevesinde 
analizi yapılmıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Araştırmaları 
Merkezi ile Marmara Belediyeler Birliği arasında işbirliği içinde yürütülen 
bu çalışma, Marmara Bölgesi’ndeki belediyeleri kapsamaktadır. 
Büyükşehir, büyükşehir ilçe, il ve ilçe belediyeleri araştırma kapsamında 
yer alan belediye türlerini oluşturmaktadır. Belde belediyeleri, komisyon 
uygulamasının zorunlu olmadığı bir statüye sahip olmaları ve uygulama 
zorlukları nedeniyle araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.

2011 yılında başlayan ve 2012 yılının ilk yarısında tamamlanan 
araştırma ile yerel düzeyde karar alıcıların önemli halkası olan 
komisyon üyeleri profilinin çıkarılması yanında, gelecek yıllarda 
yapılacak benzer çalışmalar için de bir karşılaştırma noktası 
oluşturulması da hedeflenmiştir. Ayrıca, komisyon üye profili 
araştırmalarının Türkiye’nin diğer bölgeleri için de yapılması 
durumunda, ülkenin tümünü kapsayan bir komisyon üyeleri profili 
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haritası ortaya çıkabilecektir. Yerel yönetimlerle ilgili çok çeşitli 
konularda haritalama çalışmaları ihtiyacı da göz önüne alınarak, 
komisyon üye profili araştırması tasarlanmıştır. 

6.1.4. araştırmanın Soruları ve varsayımları

Araştırma kapsamında belediye meclis komisyonları ile ilgili 
olarak başlıca şu sorulara cevap aranmıştır. 

• Belediye meclislerinde kaç tür komisyon bulunmaktadır?
• Belediyelerde komisyon sayıları nasıldır?
• Komisyon üyelerinin siyasal parti dağılımı nasıldır? 
• Komisyon üyelerinin eğitim durumu hangi özellikler 

göstermektedir? 
• Komisyon üyelerinin meslek özellikleri nasıldır? 
• Komisyon üyelerinin cinsiyet dağılımı nasıldır? 
• Komisyon üyelerinin yaş dağılımı nasıldır? 
• Hangi tür komisyonlarda hangi eğitime sahip üyeler 

bulunmaktadır?
• Hangi tür komisyonlarda hangi meslek sahibi üyeler 

bulunmaktadır?
• Siyasal parti, cinsiyet, yaş ile komisyon türü ve belediye türü 

gibi parametreler çapraz biçimde analiz edildiğinde ortaya 
nasıl sonuçlar çıkmaktadır?

Komisyon üyelerinin profili ile ilgili araştırma öncesinde eldeki 
veriler, sahadaki gözlemler ve bu konudaki araştırmalar göz önüne 
alınarak bazı varsayımlar da geliştirmek mümkündür. Komisyon 
üyeleri profili araştırması bu varsayımların doğruluğunun test edilmesi 
imkanını da vermektedir. Bu varsayımlardan bazıları şu şekildedir:

• Toplumsal ve siyasal özellikler nedeniyle farklı belediye 
türlerinde farklı komisyon üye profilleri söz konusudur.

• Büyükşehirlerdeki komisyon üyeleri eğitim ve meslek 
nitelikleri bakımından il ve ilçelerdeki üyelere göre daha üst 
düzeyde profile sahiptir. 
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• Komisyon üyeleri, meclis üyelerinden ve temsil ettikleri 
seçmenlerden daha yüksek düzeyde bir eğitime ve meslek 
niteliğine sahiptir.

• Komisyonlardaki genç üyeler daha eğitimli bir nitelik 
göstermektedir. 

• Komisyon üyelerinin yaşları ile eğitimleri arasında ters orantı 
bulunmaktadır. 

• Belediye meclislerindeki erkek egemen üye yapısına paralel 
olarak komisyon üyeliklerinde de kadınlar az oranda yer 
almaktadır. 

• Belediye meclislerindeki temel komisyonlardan imar ile plan 
ve bütçe komisyonlarının üye profilinin teknik ve uzmanlık 
yönü, diğerlerine göre daha fazladır. 

• İlçelerdeki komisyonlar, esnaf ve emekli üyelere dayanan bir 
görünüme sahiptir. 

• Büyükşehirlerdeki toplumsal ve ekonomik gelişmeye paralel 
olarak işbölümü ve uzmanlaşmanın artması, komisyon üyelerinin 
mesleklerinde bir çeşitlenmeyi beraberinde getirmiştir.

6.1.5. araştırmanın Yöntemi 

Komisyon üyeleri profili ile ilgili araştırma kapsamında veriler 
sistematik bir veri toplama yöntemi olan anket kullanılarak elde edilmiştir. 
Haritalama çalışmaları için eğer hazırda veri tabanları bulunmuyor ise 
anket etkin bir yöntem durumundadır. Geniş kapsamlı bir çalışma olduğu 
ve çok sayıda belediye üzerinde araştırma gerçekleştirileceğinden, her 
hangi bir tereddüde meydan vermemek için anket formu mümkün 
olduğunca açık, kısa ancak işlevsel bir şekilde tasarlanmıştır.
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Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde belediye 
meclisi ile ilgili üye sayısı, üyelerin partilere dağılımı ve üyelerin cinsiyet 
durumu ile ilgili sorgulama yapılmaktadır. İkinci bölüm komisyonlara 
ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda belediyelerdeki komisyon 
sayısı, komisyonların adları ve komisyon üyeleri ile ilgili bilgilerin 
elde edilmesine yönelik sorular yer almaktadır. 

Ayrıca, belediyelere anketle birlikte çalışmanın içeriği, alınan 
verilerin nasıl kullanılacağı ve anketin doldurulmasıyla ilgili 
bilgilerin de yer aldığı bir ön metin de gönderilmiştir. Anket, 
Marmara belediyeler birliği tarafından belediyelere faks ve e-posta 
olarak gönderilmiştir. İlerleyen safhalarda geri dönüş yapmayan 
belediyelerden telefonla, faks ve e-posta ile anketin doldurulması 
tekrar istenmiştir. Bir haritalama çalışması olan araştırmada geçerli 
gözlem sayısının mümkün olduğunca arttırılmasına çalışılmıştır. 
Araştırma sonucunda anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS ve 
diğer programlar yardımı ile istatistiksel teknikler kullanılarak çok 
yönlü analize tabi tutulmuştur.

6.1.6. araştırma evreni ve örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm belediye meclislerindeki 
komisyon üyeleri oluşturmaktadır. Ancak, çalışma yapılan Marmara 
Bölgesi’nin diğer bölgelerden gösterdiği önemli sosyo-ekonomik 
farklılıkların, bu bölgedeki sonuçların diğer bölgelere genellenme 
imkanını azaltması nedeniyle belirlenen parametrelerle evren 
sınırlandırılarak “Çalışma Evreni” oluşturulmuştur. Bu çerçevede 
çalışma evreni, Marmara Bölgesi’nde yer alan il ve ilçe belediyeleri 
olarak belirlenmiştir. Bu evrenin içinde belediye türleri bakımından 
büyükşehir, büyükşehir ilçe, il ve ilçe belediyeleri bulunmaktadır. 
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tablo 13. çalışma evreni ve örneklem

niteliği

grup 1 grup 2 grup 3

toplamBüyükşehir 
Belediyesi

nüfusu 
10.000 ve üstü 

Belediyeler

nüfusu 
10.000 
ve altı 

Belediyeler

il
evren 4 7 - 11

örneklem 4 6 - 10

ilçe
evren - 111 35 146

örneklem - 97 25 122

Örneklem olarak ise çalışma evreni içinde Marmara Belediyeler 
Birliğine üye olan belediyeler kabul edilmiştir. Bu çerçevede çalışma 
evreninde yer alan, ancak belediye birlik üyesi olmayan 24 ilçe ve 
1 il belediyesi, örneklem dışından tutulmuştur. Birliğin üye sayısının 
büyüklüğü, örneklemin kabul edilebilir temsil niteliğine sahip olmasını 
sağlamaktadır. Bu çerçevede, örneklemden elde edilen veriler üzerinde 
yapılacak analiz sonuçlarının çalışma evrenine genellenmesi mümkündür.

tablo 14. geçerli gözlemdeki Belediyelerin  
nüfus dağılımı

nüfus dilimleri
toplam Büyükşehir il Büyükşehir 

ilçe ilçe

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

9.999 ve Aşağısı 14 14,7 - - - 14 42,4

10.000-49.999 22 23,2 - - 8 14,5 14 42,4

50.000-99.999 10 10,5 - 1 33,3 6 10,9 3 9,1

100.000-299.999 24 25,3 - 2 66,7 20 36,4 2 6,1

300.000-499.999 13 13,7 - - 13 23,6 -

500.000-999.999 9 9,5 1 25,0 - 8 14,5 -

1.000.000 ve 
Yukarısı

3 3,2 3 75,0 - - -

Toplam 95 100,0 4 100,0 3 100,0 55 100,0 33 100,0
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tablo 15. geçerli gözlemin illere ve Belediye türlerine dağılımı

iller
toplam Büyükşehir il Büyükşehir 

ilçe ilçe

Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%)

İstanbul 38 40,0 1 25,0 - - 37 67,3 - -

Kocaeli 9 9,5 1 25,0 - - 8 14,5 - -

Bursa 8 8,4 1 25,0 - - 5 9,1 2 6,1

Çanakkale 8 8,4 - - 1 33,3 - - 7 21,2

Sakarya 8 8,4 1 25,0 - - 5 9,1 2 6,1

Balıkesir 7 7,4 - - 1 33,3 - - 6 18,2

Edirne 6 6,3 - - - - - - 6 18,2

Bilecik 3 3,2 - - - - - - 3 9,1

Kırklareli 3 3,2 - - - - - - 3 9,1

Yalova 3 3,2 - - 1 33,3 - - 2 6,1

Tekirdağ 2 2,1 - - - - - - 2 6,1

Toplam 95 100,0 4 100,0 3 100,0 55 100,0 33 100,0

Örneklemde yer alan belediyeler üzerinde yürütülen anket 
çalışması sonucu geçerli gözlem sonuçları Tablo 14 ve Tablo 15’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 
ilçelerin %76’sından geçerli veri elde edilmiştir. Nüfusu 10 binin 
altında yer alan ve meclis komisyonu kurulması zorunlu olmayan ilçe 
belediyelerin ise %56’sından geçerli veri elde edilebilmiştir.

Geçerli gözlem içinde yer alan belediyelerin nüfus yapıları 
incelendiğinde Marmara Bölgesi’ndeki yaklaşık 17 Milyon kişiye 
hizmet sunma durumunda olan komisyonların verilerinin elde 
edildiği görülmektedir. Bu nüfusun büyük kısmı büyükşehirlerde yer 
almaktadır. Geçerli gözlem içinde yer alan büyükşehir belediyelerinin 
%75’i 1 milyonun üstünde nüfusa sahiptir. İl belediyeleri ise 50-330 bin 
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nüfus aralığında yer almaktadır. Büyükşehir ilçe belediyeleri ağırlıklı 
olarak 100-300 bin nüfus diliminde, ikinci olarak 300-500 bin nüfus 
diliminde yer almaktadır. Normal ilçe belediyelerinin nüfusları ise 50 
binin altında yoğunlaşmaktadır. 10 bin-50 bin nüfus ile 10 bin altı nüfus 
yoğunlaşmaları ilçe belediyeleri için %42 ile aynı düzeydedir.

Marmara bölgesinde 11 il bulunmaktadır. Araştırma sonucunda elde 
edilen geçerli gözlemin iller itibariyle belediyelere dağılımı Tablo 
15’de yer almaktadır. Bölgenin nüfus ve belediye sayısı bakımından 
en büyük ili olan İstanbul geçerli gözlemde de bu niteliğine paralel 
olarak %40 ile en fazla paya sahiptir. Bu kapsamda büyükşehir ilçe 
belediyeleri kategorisinde en fazla İstanbul’dan geçerli gözlem verisi 
elde edilmiştir. Normal ilçe belediyelerinde ise Çanakkale, Balıkesir 
ve Edirne en fazla geçerli gözlem sağlanan il durumundadır.

6.2. Belediye meclislerine dair Bulgular

Örneklem içinde yer alan belediyelere komisyonlarla ilgili olarak 
gönderilen anket formunda belediye meclisi ile ilgili temel bilgilerin 
de sorgulandığı sorular yer almaktadır. Bunlara dayalı olarak 
araştırmanın uygulandığı belediyelerin meclis üye sayısı, üyelerin 
cinsiyete göre dağılımı, meclisteki siyasal parti sayısı, üyelerin siyasal 
partilere dağılımı gibi başlıklar altında analiz yapılmıştır. Analiz 
sonucu elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

6.2.1. meclis Üye Sayıları

Araştırma kapsamında geçerli gözlem elde edilen 95 il ve ilçe 
belediyesinin toplam meclis üyesi sayısı 2.179’dur. Bu sayı tüm belediye 
türlerinin dahil olduğu Türkiye toplamının %6,3’üne ve Marmara 
Bölgesi’nin %46,2’sine denk gelmektedir. Meclis üyesi sayısında, 
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büyükşehir ilçe belediyeleri %64 ile en büyük paya ve il belediyeleri %3 
ile en az paya sahiptir. Büyükşehir belediyeleri ile normal ilçe belediyeleri 
ise geçerli gözlem içinde %17-16 düzeyinde yer almaktadır.

tablo 16. Belediye meclisleri Üye Sayısı 

Belediye türü Sayı oran (%)

Büyükşehir 462 17,0

İl 82 3,0

Büyükşehir İlçe 1.737 63,9

İlçe 438 16,1

Toplam 2.719 100,0

Belediye meclislerinin üye sayısı yukarıda ilgili bölümde ele 
alındığı gibi 2972 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile nüfusa göre 
belirlenmektedir. Kanunda öngörülen kategoriler bakımından geçerli 
gözlemde yer alan belediyelerin durumu Tablo 17’de verilmiştir. 
Geçerli gözlemin belediye meclisleri ölçeği bakımından dengeli bir 
dağılımı olduğu söylenebilir. 31 ve 37 üyeli meclisler nispeten daha 
fazla paya sahiptirler.

tablo 17. Belediye meclisleri ölçek durumu

meclis Üyesi Sayısı Belediye Sayısı oran (%)

9 14 14,7

11 10 10,5

15 15 15,8

25 9 9,5

31 16 16,8

37 19 20,0

45 10 10,5

55 ve Üstü 2 2,1
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6.2.2. meclis üyelerinin cinsiyete göre dağılımı

Belediye meclislerinin temsil niteliği ile ilgili tartışmalardaki ana 
konulardan birisini kadın temsili oluşturmaktadır. Türkiye’de cinsiyete 
dayalı iş bölümü ve cinsiyete dayalı toplumsal rollerin kadın temsilini, 
gerek TBMM’de ve gerekse temsil şartları bakımından daha elverişli 
imkanlar sunan yerel meclislerde düşük kalmasına neden olduğu 
kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle kadın temsilinin arttırılması 
için “kota” sisteminin de yer aldığı çeşitli öneriler tartışılmaktadır.126

tablo 18. Belediye meclisi Üyelerinin  
cinsiyete göre dağılımı

Belediye türü
erkek Kadın

Sayı  (%) Sayı  (%)

Büyükşehir 423 91,6 39 8,4

İl 73 89,0 9 11,0

Büyükşehir İlçe 1.549 89,2 188 10,8

İlçe 406 92,7 32 7,3

Toplam 2.451 90,1 268 9,9

Belediye meclisi üyeleri içinde kadın üyelerin oranı Türkiye 
genelinde 2004’de %2,37 düzeyinde iken 2009 seçimlerinde 
%4,4’e yükselmiştir.127 Araştırma kapsamında geçerli veri elde edilen 
95 belediyenin meclislerindeki kadın temsil durumu konusunda 
analiz sonuçları Tablo 18’de yer almaktadır. Toplam 95 belediyede 
görev yapan meclis üyelerinin %9.9’u kadındır. Bu değer, Türkiye 
ortalamasının 2 katı bir düzeyi ifade etmektedir. Marmara bölgesinde 
belde belediyelerinin de dahil olduğu meclis üyeleri ortalaması olan 
%8,8’in az üstündedir. Bu oran, il ve büyükşehir ilçe belediyelerinde 

126  Aysun Sayın, Kota El Kitabı “Geçici Özel Önlem Politikası: Kota”, Ankara: Kader, 2007, s. 
31-40; Erbay Arıkboğa, “Yerel Yönetimlerde Temsil ve kadın Üyeler: Kadın Adayların önündeki 
Görünmez Engeller”, Türk İdare Dergisi, Yıl  81, Haziran/Eylül 2009, Sayı: 463-464, s. 32-35.

127  2004 verileri için bkz. http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2004_Kadin SecilmisSayi_ve_
Oranlari.xls; 2009 verileri için bkz. http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/cinsiyetlerine_gore_
secilmis_sayilari.pdf. (erişim tarihi: Ocak 2012)
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%11’e kadar çıkmaktadır. İlçelerde ise %7,3’e gerilemektedir. Ölçek 
büyüdükçe kadın temsilinin de artması söz konusudur.

Büyükşehir ilçe belediyelerine göre büyükşehir belediye 
meclislerinde kadın üyelerin oranının düşük kalmasının temel nedeni, 
2972 sayılı Kanun’un 24. maddesi ve kadınların seçimlerde listelerin 
altlarında yer almasıdır. Söz konusu maddeye göre, büyükşehir belediye 
meclisine gidecek olan 1/5 oranındaki ilçe belediye meclisi üyeleri, 
seçiliş sırasına göre belirlenmektedir. Bu durumda kadın adayların 
genelde alt sıralarda yer almaları sonucu ilçelerde var olandan daha az 
kadın üye büyükşehir belediye meclisine gidebilme imkanı bulmaktadır.

tablo 19. Belediye meclislerinde  
cinsiyete göre çoğunluk dağılımı

erkek Üyeler Kadın üyeler

çoğunluk 
oranı (%)

Belediye 
Sayısı

 oranı 
(%)

çoğunluk 
oranı (%)

Belediye 
Sayısı

 oranı 
(%)

50-59 1 1,1 0 19 20,0

70-79 4 4,2 1-4 8 8,4

80-89 32 33,7 5-9 26 27,4

90-99 39 41,1 10-14 28 29,5

100 19 20,0 15-19 6 6,3

- - - 20-24 6 6,3

- - - 25-29 1 1,1

- - - 30 ve Üstü 1 1,1

Toplam 95 100,0 Toplam 95 100,0

Belediye meclislerindeki kadın üyeler ile ilgili ikinci analiz, 
meclislerdeki çoğunlukları bakımından yapılmıştır. Meclislerin 
%95’inde %80’in üzerinde erkek üye çoğunluğu söz konusudur. 
Kadın üyelerin %57’si belediye meclislerinde %5-%14’lük oranlarda 
çoğunluğa sahiptir. 19 mecliste hiç kadın üye bulunmaz iken,128 kadın 
üyelerin %25’in üzerinde yer aldığı sadece 2 meclis vardır.
128  Kadın üye bulunmayan belediye meclisleri şunlardır: Karasu, Gelibolu, Dursunbey, 
Adalar, Osmaneli, Söğüt, Yenipazar, Kofçaz, Süloğlu, Keles, Altınova, Eceabat, Gökçeada, 
İvrindi, İpsala, Havsa, Savaştepe, Termal, Pamukova.
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6.2.3. meclis Üyelerinin Siyasal Parti mensubiyeti

Siyasal sürecin temel aktörlerinden siyasal partiler, toplumdaki 
farklı ideoloji ve çıkarların temsilini sağlayan kurumlardır. Ülkedeki 
siyasal partilerin yapısı, parti sistemleri ve seçim sistemi ülkenin 
demokratikliği konusunda önemli ipuçları sağlayan unsurlardır. 
Araştırma kapsamında geçerli veri elde edilen belediye meclisleri 
siyasal partiler bakımından da analiz edilmiştir.

Belediye meclislerinin %84’ünün 2 ve 3 partili bir temsile sahip 
olduğu görülmektedir. 4 partili meclisler ise %13’lük bir paya sahiptir. 
Tek partili belediye meclisi ise istisnai bir durumdur.129 5 siyasal parti 
ise ancak İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehir belediye meclislerinde 
ulaşılabilen bir sayıdır.

tablo 20. Belediye meclislerinde Parti Sayısı

meclisteki 
Parti 
Sayısı

toplam Büyükşehir il Büyükşehir 
ilçe ilçe

Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%) Sayı  (%)

1 1 1,1 - - - - 1 1,8 - -

2 39 41,1 1 25,0 - - 30 54,5 8 24,2

3 40 42,1 1 25,0 3 100,0 16 29,1 20 60,6

4 13 13,7 - - - - 8 14,5 5 15,2

5 2 2,1 2 50,0 - - - - - -

Toplam 95 100,0 4 100,0 3 100,0 55 100,0 33 100,0

İl belediye meclislerinde 3 parti görülürken, büyükşehir ilçe 
belediyelerinde ağırlık %54 ile 2 partiye dayanan yapıdır. İlçe 
belediyelerinde ise %60 gibi yüksek bir oranda 3 partili bir yapı hakimdir. 
Büyükşehir ilçe meclislerine göre normal ilçe meclislerinin daha çoğulcu 
bir temsile sahip olduğu söylenebilir. Büyükşehir ilçe belediyelerinde yerel 
üstü siyasetteki tabloya paralel olarak 2 partili bir yapının ağırlık kazanması, 
yerel ve yerel üstü siyaset ilişkisi bakımından dikkat çekmektedir.

129  Sadece AKP’li üyelerin yer aldığı tek partili belediye meclisi Karamürsel’dedir.
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tablo 21. Belediye meclisi Üyelerinin  
Siyasal Partilere göre dağılımı

Siyasal 
Parti 

toplam Büyükşehir il Büyükşehir 
ilçe ilçe

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

AKP 1.520 55,9 298 64,5 32 39,0 1.012 58,3 178 40,6

CHP 898 33,0 136 29,4 11 13,4 595 34,3 156 35,6

MHP 182 6,7 11 2,4 39 47,6 57 3,3 75 17,1

DP 23 0,8 1 0,2 - - 5 0,3 17 3,9

SP 23 0,8 3 0,6 - - 19 1,1 1 0,2

HAS 13 0,5 5 1,1 - - 8 0,5 - -

ANAP 6 0,2 - - - - - - 6 1,4

BDP 6 0,2 - - - - 6 0,3 - -

DSP 5 0,2 - - - - - - 5 1,1

Bağımsız 43 1,6 8 1,7 - - 35 2,0 - -

Toplam 2.719 100,0 462 100,0 82 100,0 1.737 100,0 438 100,0

İncelenen belediyelerde genel olarak AKP, CHP ve MHP den oluşan 
3 partinin temsili görülmektedir. AKP (%56) ve CHP (%33) temsilin 
%89’una sahip iken, 3. Parti konumundaki MHP (%6,7) oldukça düşük 
bir oranda temsil edilmektedir. Temsilde bağımsızlar (%1,6) 4. büyük 
grubu oluşturmaktadır. Diğer partiler ise %1’in altında oranlara sahiptir.

Siyasal partilerin genel dağılımları belediye türüne göre 
incelendiğinde farklı tablolar ortaya çıkabilmektedir. Büyükşehirde 
AKP’li üyelerin oranı artmakta (%64) ve CHP (%29,4) ile MHP’li 
(%2,4) üyelerin oranı azalmaktadır. İllerde ise AKP (%39) ve CHP’nin 
(%13,4) payı düşerken MHP (%47,6) artmaktadır. Büyük şehir 
ilçelerde ise genel ortalamalara yakın bir durum söz konusudur. 
Normal ilçelerde MHP payını (%17,1) yükseltmektedir.
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6.2.4. meclislerde iktidar çoğunluğu

Belediye meclislerinde üye çoğunluğuna sahip olma ve bu 
durumun sağladığı iktidar gücü, yerel siyasetin en temel konularından 
birini oluşturmaktadır. Çoğunluğun oransal farklılaşmasının iktidar 
gücü üzerindeki etkisi ve belediye başkanı ile meclisteki çoğunluk 
grubu arasındaki ilişki, yerel siyaset bakımından önemli senaryoları 
içinde barındırmaktadır. Bu çerçevede belediye meclislerinin 
çoğunluk verileri oransal değişimler, siyasal partiler ve belediye türü 
bakımından analiz edilmiştir.

tablo 22. Belediye meclislerinde iktidar çoğunluğu

meclis iktidar grubu 
çoğunluk oranı (%)

Belediye 
Sayısı oranı (%)

30-39 1 1,1

40-49 10 10,5

50-59 28 29,5

60-69 37 38,9

70-79 11 11,6

80-89 6 6,3

90-99 1 1,1

100 1 1,1

 Toplam 95 100,0

Belediye meclislerinde genel olarak iktidara sahip partinin %50-
%80 aralığında bir çoğunluğu elinde bulundurduğu görülmektedir. 
İktidar çoğunluğunda en fazla rastlanan değerler ise %38,9 ile %60-
%69 aralığındadır. Diğer taraftan iktidar sahibi siyasal partinin %59 
oranında %60 ve üstü meclis çoğunluğuna sahip olması, belediye 
meclislerinde güçlü bir iktidar gurubunun yaygın biçimde varlığını 
göstermektedir. Muhalefet grubunun iktidar grubu karşısında salt 
çoğunluğu sağlayabileceği, %30-%49 aralığındaki iktidar çoğunluğu 
yapısı ise %11,6 da kalmaktadır.
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Bu netice üzerinde araştırmanın yapıldığı dönemdeki iki partide 
yoğunlaşan seçmen tercihlerinin rolü yanında, seçim sitemindeki onda 
birlik baraj ve kontenjan uygulamasının da rolü vardır. Seçim sistemi, 
ilgili bölümde ele alındığı gibi, belediye meclislerinde çoğunluğa 
sahip siyasal partinin seçimde elde ettiğinden daha fazla bir iktidar 
gücünü kullanmasını sağlamaktadır. Meclis çoğunluğu, karar alma 
sürecinin önemli safhalarından ihtisas komisyonu üyeliklerine de 
paralel biçimde yansımaktadır. Bu çoğunluk yapısı, güçlü başkanlık 
yapısı ile de birleştiğinde iktidardaki siyasal partiye daha büyük 
bir güç sağlamaktadır. Buna karşın, muhalefet üyelerinin belediye 
meclisindeki etkinliklerini oldukça zayıflatmaktadır.

tablo 23. Belediye meclisinde  
çoğunluğa Sahip Siyasal Partiler

Siyasal 
Parti

toplam Büyükşehir il Büyükşehir 
ilçe ilçe

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

AKP 65 68,4 4 100,0 1 33,3 42 76,4 18 54,5

CHP 23 24,2 - - - - 12 21,8 11 33,3

MHP 5 5,3 - - 2 66,7 - - 3 9,1

DP 1 1,1 - - - - - - 1 3,0

Bağımsız 1 1,1 - - - - 1 1,8 - -

Toplam 95 100,0 4 100,0 3 100,0 55 100,0 33 100,0
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Araştırma kapsamında geçerli gözlem verisi elde edilen meclislerin 
%68,4’ünde AKP meclis çoğunluğunu elde bulunduran yani, iktidar 
partisidir. Bu konumu büyükşehirlerde %100’e çıkarken, normal ilçe 
belediyelerinde %54’e kadar düşmektedir. CHP meclislerin %24’ünde 
çoğunluğu elinde bulundurmaktadır. CHP, Marmara Bölgesi’ndeki 
hiçbir büyükşehirde çoğunluğa sahip değildir. Buna karşın, normal 
ilçe belediyelerinde çoğunluğa sahip olduğu belediye oranı %33,3’e 
çıkmaktadır. MHP, sadece 5 belediyede çoğunluğa sahiptir. Buna 
karşın 3 il belediyesinin 2’sinde de çoğunluğu elinde bulundurmaktadır. 
Bağımsızların meclis çoğunluğuna sahip olduğu tek belediye ise Şişli’dir.

6.3. meclis Komisyonlarına dair genel Bulgular 

Marmara Bölgesindeki belediye meclisleri ihtisas komisyonları 
ile ilgili araştırmada elde edilen veriler bu bölümde ele alınmaktadır. 
Bu kapsamda 95 belediye meclisindeki 512 komisyon ve bu 
komisyonlarda üye olarak görev yapan 2.531 kişinin verileri birçok 
değişken bakımından analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar genel 
bilgiler, komisyon türlerine göre analiz ve belediye türlerine göre 
komisyon analizleri olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmektedir. 

Meclis komisyonlarına dair genel bulgular kapsamında komisyon 
sayıları, komisyon türleri, komisyon üyelerinin siyasal parti 
mensubiyeti, komisyon üyelerinin eğitim, yaş, cinsiyet ve meslek 
özellikleri ile ilgili verilerin analiz sonuçları değerlendirilmektedir.

6.3.1. Komisyon Sayısı

Komisyon araştırmasında geçerli gözlem kapsamında 512 komisyona 
ilişkin elde edilen verilerin, Marmara Bölgesi’ndeki iller bakımından 
dağılımı, belediye türlerine göre dağılımı ve belediyelerdeki komisyon 
sayısı ile ilgili veriler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 
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tablo 24. Komisyonların illere göre dağılımı

il Komisyon 
Sayısı Oran (%)

İstanbul 313 61,1

Bursa 42 8,2

Kocaeli 41 8,0

Balıkesir 26 5,1

Çanakkale 22 4,3

Sakarya 22 4,3

Edirne 14 2,7

Kırklareli 12 2,3

Yalova 10 2,0

Bilecik 6 1,2

Tekirdağ 4 0,8

Toplam 512 100,0

Bölgenin nüfus, belediye sayısı ve ölçeği bakımından en büyük 
ili durumundaki İstanbul, bu durumun bir sonucu olarak komisyon 
sayısı bakımından da en büyük payı almaktadır. Sadece İstanbul 
büyükşehir belediye meclisinde 19 komisyon bulunmaktadır. Diğer 
iki büyükşehirden Bursa ve Kocaeli %8 düzeyinde kalmıştır. 

tablo 25. Komisyonların Belediye türlerine dağılımı

Belediye türü Komisyon Sayısı oran (%)

Büyükşehir 42 8,2

İl 8 1,6

Büyükşehir İlçe 348 68,0

İlçe 114 22,3

Toplam 512 100,0
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Araştırmanın geçerli gözleminin %68’i büyükşehir ilçelerindeki 
komisyonlara dayanmaktadır. İkinci önemli grubu %22 ile ilçe 
belediyelerindeki komisyonlar oluşturmaktadır. Böylece %90 
oranında ilçe belediyelerindeki komisyonlara dayanan bir veri 
durumu söz konusudur.

tablo 26. meclislerdeki Komisyon Sayısı

mecliste 
Bulunan 

Komisyon 
Sayısı

genel Sonuç
Belediye türü

Büyükşehir il Büyükşehir 
ilçe ilçe

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

2 30 31,6 - - 1 33,3 7 12,7 22 66,7

3 9 9,5 - - 2 66,7 6 10,9 1 3,0

4 7 7,4 - - - - 3 5,5 4 12,1

5 7 7,4 - - - - 5 9,1 2 6,1

6 10 10,5 1 25,0 - - 7 12,7 2 6,1

7 5 5,3 2 50,0 - - 3 5,5 - -

8 11 11,6 - - - - 9 16,4 2 6,1

9 4 4,2 - - - - 4 7,3 - -

10 5 5,3 - - - - 5 9,1 - -

11 1 1,1 - - - - 1 1,8 - -

12 1 1,1 - - - - 1 1,8 - -

13 4 4,2 - - - - 4 7,3 - -

19 1 1,1 1 25,0 - - - - - -

Toplam 95 100,0 4 100,0 3 100,0 55 100,0 33 100,0

Araştırma verileri elde edilen 95 belediyedeki komisyon sayıları 
ile ilgili tabloda 2’den 19’a kadar geniş sayılabilecek bir aralıkta 
komisyonun varlığı görülmektedir. Genel olarak, 2-5 komisyon bulunan 
belediyeler %60’lık, 6-10 komisyona sahip belediyeler %37’lik, 11 ve 
üstü sayıda komisyona sahip belediyeler ise %7,5’lik bir paya sahiptir. 

Meclislerde genel olarak %31,2 ile 2 komisyon sayısı, %11,6 
ile 8 komisyon sayısı ve %10,5 ile 6 komisyon sayısı öne çıkan 
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düzeylerdir. 2 komisyon sayısının yüksek oranda görülmesinin temel 
nedeni normal ilçe belediyelerinin %66,7’sinde 2 adet komisyon 
bulunmasıdır. Bu durum genel ortalamayı da etkilemiştir. 

Büyükşehir ilçe belediyeleri en geniş komisyon yelpazesine sahip 
kategoriyi oluşturmaktadır. Belli bir yoğunlaşma görülmemekle birlikte 
9 komisyon sayısı %16,4 ile öne çıkmaktadır. İl belediyelerinde 
komisyon sayısının azlığı da dikkat çekmektedir. İl belediyelerinde 
ölçek büyüklüğü nedeni ile daha fazla sayıda, dolayısı ile farklı 
alanlarda komisyonların varlığı beklenen bir durumdur. Ancak veriler 
bu durumun aksini göstermektedir.

6.3.2. Komisyon türleri

Belediye meclislerinde 114 farklı isimde komisyon olduğu tespit 
edilmiştir. Bu komisyonların hepsinin birden analizlerde bir parametre 
olarak kullanılmasının zorluğu karşısında sınıflandırmaya gidilmiştir. 
Meclis komisyonları belli ortak özellikleri ve çalışma konuları 
çerçevesinde 11 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerin hiç 
birisinde sınıflandırılamayanlar ise “Diğer” başlığını altında toplanmıştır. 
Kategorilerin oluşturulması ile ilgili yaklaşımlar şu şekildedir:

• “İmar” ve “Bütçe” ile ilgili komisyonlar, belediyelerde kurulması 
zorunlu komisyonlar olması ve belli bir standart tanımlamaya 
sahip olmaları nedeniyle aynı isimler benimsenerek daha kolay 
sınıflandırılmıştır.

• Belediyelerin genelde “Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor” 
fonksiyonlarını farklı bileşimlerde bir arada kullanmaları ve 
konu olarak da yakınlıkları nedeniyle bu fonksiyonları konu 
alan komisyonlar tek kategori haline getirilmiştir.

• Şehrin ekonomik hayatı ile ilgili düzenleyici kuralların 
oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda çalışan komisyonlar 
“Tarife ve Esnaf” başlığı altında toplanmıştır. Esnafla ilgili 
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komisyonlar alan bakımından yakın olduğundan bu başlık 
altında yer almaktadır. Bu kategoride tarife komisyonu, kıymet 
takdir komisyonu, içkili yerler tespit komisyonu, kira tespit 
komisyonu, ortalama kar haddi komisyonu, iktisat komisyonu 
vb. adları taşıyan komisyonlar yer almaktadır.

• Belediye meclislerinde genelde “Çevre” ve “Sağlık” 
konularının tek bir komisyon altında birleştirildiği görülmüştür. 
Kategorilerden birisi de bu paralelde oluşturulmuştur. 

• Belediyelerde sosyal işler, engelliler, sosyal hizmet ve yardım, 
kadın ve aile, istihdam, fiziksel ve zihinsel engelliler, sosyal 
yardımlaşma, muhtaç çocukları koruma gibi isimler altında 
kurulmuş komisyonların tümü “Sosyal Hizmetler” başlığı 
altında yer almaktadır.

• Hukukla ilgili komisyonlar bütçe ve imar komisyonları gibi 
genelde standart bir tanımlamaya sahiptir. Kategorilerde de bu 
yönde yer almıştır. 

• Ulaşım, trafik, ulaşım koordinasyon, trafik düzenleme vb. 
komisyonlar “Ulaşım ve Trafik” başlığı altında sınıflandırılmıştır. 

• Avrupa Birliği, dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler vb. isimleri 
taşıyan komisyonlar “Dış İlişkiler” başlığı altında toplanmıştır.

• Doğal afet, deprem, deprem ve afet gibi adları taşıyan 
komisyonlar “Doğal Afet” başlığı altında yer almaktadır.

• İletişim sorunları, halkla ilişkiler, katılım ve iletişim, meslek 
kuruluşları ile ilişkileri düzenleme gibi isimleri taşıyan 
komisyonlar “Halkla İlişkiler” başlığı altında sınıflandırılmıştır.

• Yukarıda belirtilen sınıflandırmalara girmeyen, çalışma konusu 
bakımından açık olarak nitelendirilmemiş ya da çok genel 
işlerle sorumlu olarak belirtilmiş türlü işler komisyonu, araştırma 
inceleme komisyonu, çeşitli işler komisyonu, doğalgaz temin 
ve dağıtım komisyonu, müteferrik işlerde uzlaşma komisyonu 
gibi adları taşıyanlar ise “Diğer” başlığı altında yer almaktadır. 
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Araştırmada veri elde edilen 95 belediye meclisinde yer alan 512 
komisyon arasında, “İmar” (%20,3) ve “Bütçe” (%18,8) alanındaki 
komisyonlar en fazla görülen türdür. Bu sonuç üzerinde, belediyenin 
faaliyetleri ile ilgili iki temel alan olması yanında, il ve ilçe belediyeleri 
ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde bu komisyonların 
kurulmasının Belediye Kanunu’nda zorunlu tutulmasının da payı 
bulunmaktadır.

tablo 27. Komisyon türleri

Komisyon türü Komisyon Sayısı oran (%)

İmar 104 20,3

Plan ve Bütçe 96 18,8

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 73 14,3

Tarife ve Esnaf 53 10,4

Çevre ve Sağlık 49 9,6

Hukuk 46 9,0

Sosyal Hizmetler 33 6,4

Ulaşım ve Trafik 17 3,3

Dış İlişkiler 9 1,8

Halkla İlişkiler 7 1,4

Doğal Afet 6 1,2

Diğer 19 3,7

Toplam 512 100,0

“Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor” ile “Tarife ve Esnaf” kategorisi %10’un 
üzerinde paya sahiptir. %10’un üzerinde bir orana sahip ilk 4 tür 
komisyonun, uygulamada yerleşmiş, belediye meclislerinde sıkça tercih 
edilen komisyon yapıları olduğu söylenebilir. Son yıllarda öne çıkan 
sosyal hizmetlerle ilgili komisyonların sayısı ise %6,4 oranında kalmıştır.
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tablo 28. Komisyonların Belediye türlerine dağılımı (%)

Komisyon türü
Belediye türü

Büyükşehir il Büyükşehir ilçe ilçe

İmar 16,7 37,5 16,4 32,5

Plan ve Bütçe 11,9 37,5 15,2 30,7

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 16,7 - 17,2 5,3

Tarife ve Esnaf 2,4 12,5 10,3 13,2

Çevre ve Sağlık 9,5 - 11,2 5,3

Hukuk 11,9 - 11,5 0,9

Sosyal Hizmetler 7,1 - 7,8 2,6

Ulaşım ve Trafik 9,5 12,5 2,6 2,6

Dış İlişkiler 2,4 - 2,3 -

Halkla İlişkiler 2,4 - 1,1 1,8

Doğal Afet 2,4 - 1,1 0,9

Diğer 7,1 - 3,2 4,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

Komisyon türleri, belediye türlerine göre analiz edildiğinde 
genel sonuçlardan bazı farklılaşmalar söz konusudur. Büyükşehir 
belediyelerinde ilk 3 sıra aynı kalırken, 4. sırayı farklı olarak hukukla 
ilgili komisyonlar almıştır. Büyükşehir meclisinde diğer belediyelerde 
görülmeyen birçok konuda komisyon söz konusudur. Büyükşehir ilçe 
belediyeleri ise genel sonuçlarla paralellik içindedir.

İlçe belediyelerinde zorunlu komisyonlarda bir yoğunlaşma 
bulunmaktadır. Ayrıca, genel durumdan farklı olarak “Tarife ve Esnaf” 
kategorisindeki komisyonların 3. sıraya yükseldiği görülmektedir. İl 
belediyelerindeki komisyonlar ise 4 kategori ile sınırlı kalmıştır. Diğer 
taraftan, belediye meclislerindeki komisyonlarda yer alan 2.531 
üyenin komisyonlar itibariyle dağılımı, komisyonların türlere göre 
dağılımı ile bir paralellik göstermektedir. 
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tablo 29. Üyelerin Komisyon türlerine göre dağılımı

Komisyon türü Üye Sayısı oran (%)

İmar 495 19,6

Plan ve Bütçe 466 18,4

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 373 14,7

Tarife ve Esnaf 245 9,7

Çevre ve Sağlık 245 9,7

Hukuk 234 9,2

Sosyal Hizmetler 161 6,4

Ulaşım ve Trafik 92 3,6

Dış İlişkiler 47 1,9

Halkla İlişkiler 39 1,5

Doğal Afet 34 1,3

Diğer 100 4,0

Toplam 2.531 100,0

6.3.3. Komisyon Üyelerinin cinsiyet durumu

Araştırma yapılan 95 belediye meclisindeki kadın üyelerin oranı 
Tablo 18’de belirtildiği gibi %9,9 idi. Bu oran, il ve büyükşehir 
ilçe belediyelerinde %11’e kadar çıkmakta ve ilçe belediyelerinde 
%7,3’e gerilemektedir. Meclis üyelerinin cinsiyet profilinin komisyon 
üyeliklerine de yansıması kaçınılmaz olmakla birlikte, analiz sonuçları 
bazı farklılıkları da ortaya koymuştur. Komisyon üyelerinin %12,9’u kadın 
üyeden oluşmaktadır. Bu sonuç kadınların komisyonlarda meclisteki 
temsil oranlarının üzerinde bir oranla yer aldıklarını ortaya koymaktadır.
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tablo 30. Komisyon Üyelerinin cinsiyet durumu

cinsiyet durumu Üye Sayısı oran (%)

Erkek 2.201 87,0

Kadın 326 12,9

Cevapsız 4 0,2

Toplam 2.531 100,0

Komisyonlardaki kadın üyelerin durumu belediye türlerine göre 
analiz edildiğinde, belediye meclislerindeki kadın üye düzeyine 
paralel bir sonucun ortaya çıktığı görülmektedir. İl belediyelerindeki 
komisyonlarda %17,5 oranı ile en yüksek temsil imkanı bulan kadın 
üyeler, ikinci yüksek payı büyükşehir ilçelerindeki komisyonlarda 
alabilmiştir. İlçe belediyelerinde ise kadın üyelerin diğer belediyelere 
göre daha az oranda yer aldığı komisyon yapısı görülmektedir.

tablo 31. Komisyon Üyelerinin  
Belediye türlerine göre cinsiyet durumu (%)

Belediye türü erkek Kadın toplam

Büyükşehir 88,7 11,3 100,0

İl 82,5 17,5 100,0

Büyükşehir İlçe 86,0 13,9 100,0

İlçe 89,9 10,1 100,0

Belediyelerde meclis üyesi sayısı bakımından ağırlıklı temsile 
sahip ilk 3 siyasal parti içinde CHP’nin komisyonlardaki üye kadın 
oranı daha fazladır. AKP yakın oranla ikinci sıradadır. MHP daha 
düşük oranlarda kalmıştır. 
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tablo 32. Komisyon Üyelerinin  
Siyasal Partilere göre cinsiyet durumu (%)

Siyasal Parti erkek Kadın toplam

AKP 87,1 12,9 100,0

CHP 85,8 13,9 100,0

MHP 92,4 7,6 100,0

ANAP 100,0 - 100,0

BDP - 100,0 100,0

DP 85,3 14,7 100,0

DSP 100,0 - 100,0

HAS 83,3 16,7 100,0

SP 100,0 - 100,0

Bağımsız 92,0 8,0 100,0

6.3.4. Komisyon Üyelerinin Yaş durumu

Meclis komisyon üyelerinin yaş özellikleri, genel durum yanında 
belediye türü ve siyasal parti parametreleri bakımından da analiz 
edilmiştir. Komisyon üyelerinin yaş durumu ile ilgili analiz sonuçları, 
yaş dilimleri itibariyle dengeli bir dağılımın olduğunu göstermektedir. 
Genel yaş ortalaması 46’dır. Komisyon üyeleri en fazla (%19,3) 45-49 
yaş diliminde yer almaktadır.

25-34 yaş dilimindeki üyelerin oranı ise %11,8’dir. Orta yaşı ifade 
eden 35-54 yaş dilimindeki üyeler %64,7 ve yaşlı kategorisini oluşturan 
55 ve üstü yaştakiler ise %23’tür. Genç üyelerin yer aldığı 25-29 yaş 
dilimi %1,5 ile oldukça düşük düzeydedir. Buna karşın 60 yaş ve üstü 
dilimde yer alanlar %9,2 ile çok daha fazla orandadır. Komisyonlarda 
daha yaşlı ve tecrübeli üyelerin tercih edildiği söylenebilir.
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tablo 33. Komisyon Üyelerinin genel Yaş durumu

Yaş dilimleri Üye Sayısı oran (%)

25-29 39 1,5

30-34 260 10,3

35-39 366 14,5

40-44 392 15,5

45-49 488 19,3

50-54 391 15,4

55-59 350 13,8

60-64 171 6,8

65 ve Üstü 60 2,4

Cevapsız 14 0,6

Toplam 2.531 100,0

Komisyon üyelerinin yaş durumunun belediye türlerine göre analiz 
edilerek genel yaş durumu ile karşılaştırması Tablo 34’de yer almaktadır. 
Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerindeki komisyonların yaş 
dağılımı genel değerler ile paralellik göstermektedir. Buna karşın, il ve 
ilçe belediyelerindeki komisyonlarda 25-34 ve 35-44 yaş diliminde yer 
alan nispeten genç ve orta yaşlı olarak nitelendirilebilecek üyelerin oranı 
genel değerlerin altında kalmıştır. İl ve ilçe belediyelerinde yaşlı olarak 
tanımladığımız 55 ve üstü yaştaki üyelerin oranı ise genel değerlerle 
aynı düzeydedir. İl ve ilçe belediyelerinde komisyon üyeleri önemli 
ölçüde orta yaş sayılan 45-54 yaş diliminde toplanmış durumdadır.

tablo 34. Komisyon Üyelerinin  
Belediye türlerine göre Yaş özellikleri (%)

Belediye türü
Yaş dilimleri

toplam
25-34 35-44 45-54 55-64 65 ve Üstü

Genel Sonuç 11,9 30,1 34,9 20,7 2,4 100,0

Büyükşehir 11,6 33,8 30,3 22,6 1,8 100,0

İl 7,5 20,0 47,5 22,5 2,5 100,0

Büyükşehir İlçe 13,5 31,0 34,4 18,3 2,8 100,0

İlçe 7,0 25,5 38,9 27,3 1,2 100,0
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Yaş ile ilgili verilerin değerlendirilmesinin son aşamasında partilere 
göre bir analiz yapılmıştır. Komisyonlarda yer alan üyelerin partilere 
göre yaş ortalaması AKP 45, CHP 49,7 ve MHP 47,3’tür. AKP’li 
komisyon üyeleri CHP ve MHP’li üyelere göre daha genç bir profile 
sahiptir. 25-34 diliminde AKP’li üyeler %14,5 oranında yer alırken 
bu dilimde CHP’li üyeler %6,1 ve MHP’li üyeler %7,8’de kalmıştır. 
AKP’li üyelerin en fazla bulunduğu (%35,5) yaş dilimi 35-44 iken 
CHP (%43,4) ve MHP’li (%37,4) üyeler daha yaşlı bir düzeyi ifade 
eden 45-54 diliminde daha çok yer almaktadır. Araştırmada toplamda 
%4 düzeyinde yer alan diğer 6 parti ve bağımsızlarla ilgili veriler de 
bilgi için tabloda gösterilmiştir. 

tablo 35. Komisyon Üyelerinin Siyasal Partilere göre Yaş durumu (%)

Siyasal Parti
Yaş dilimleri

toplam
25-34 35-44 45-54 55-64 65 ve Üstü

AKP 14,9 35,5 30,8 16,6 2,1 100,0

CHP 6,1 19,8 43,4 27,4 3,3 100,0

MHP 7,8 28,7 37,4 26,1 - 100,0

DP 3,2 19,4 41,9 35,5 - 100,0

SP 20,0 10,0 60,0 10,0 - 100,0

HAS 16,7 - 50,0 33,3 - 100,0

ANAP - 50,0 50,0 - - 100,0

DSP - 100,0 - - - 100,0

BDP - 100,0 - - - 100,0

Bağımsız 16,0 16,0 16,0 44,0 8,0 100,0

6.3.5. Komisyon Üyelerinin eğitim durumu

Komisyon üyelerinin eğitim durumlarıyla ilgili veriler belediye türlerine, 
siyasal partilere, cinsiyete ve yaşa göre ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. 
İncelenen 521 komisyondaki 2.531 üyenin eğitim durumu Tablo 36’da yer 
almaktadır. Komisyon üyelerinin %49,4’si lisans ve üstü eğitime sahiptir. 
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İkinci ağırlıklı dilimi %25 ile lise mezunları oluşturmaktadır. %11’lik 
ilkokul mezunu üyenin varlığı da dikkat çekicidir. Genel olarak komisyon 
üyelerinin eğitim bakımından oldukça iyi durumda oldukları söylenebilir. 
Araştırmaya belde belediyelerinin dahil olmamasının oluşturacağı hata 
payı göz önünde tutulmakla birlikte, Marmara Bölgesi’nin ortalamalarının 
üstünde bir eğitim profili gözlemlenmektedir. 

tablo 36. Komisyon Üyelerinin eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Üye Sayısı oran (%)
marmara 
Bölgesi 

ortalaması

İlkokul 291 11,5
49,4

Ortaokul 223 8,8

Lise 630 24,9 19,3

Önlisans 124 4,9

7,8
Lisans 1.192 47,1

Lisansüstü 60 2,4

Cevapsız 11 0,4

Toplam 2.531 100,0

Komisyon üyelerinin eğitim durumları üzerinde belediye türlerine 
göre yapılan analiz, verilerin daha iyi anlaşılması noktasında önemli 
sonuçlar sunmaktadır. Tüm belediye türlerinde üniversite mezunları 
birinci ve lise mezunları ikinci ağırlıklı eğitim düzeyini oluşturmaktadır. 
Büyükşehir belediye meclislerindeki komisyonlar %70 gibi yüksek 
düzeyde üniversite mezunlarından oluşmaktadır. İl belediyelerinde 
üniversite mezunları %50’ye ulaşmakla birlikte, lise mezunları %25 
ve ilkokul mezunları oranı %17,5 ile önemli paylara sahiptir. 

Büyükşehir ilçe belediyelerindeki komisyonlarda üniversite 
mezunları %50’yi bulmaktadır. Lise mezunları %26 ile ikinci düzeyi 
oluşturur iken il ve normal ilçe belediyelerine göre ilkokul mezunlarının 
payı düşüktür. İlçe belediyelerinde eğitim düzeyi diğer belediye 
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türlerine göre düşmektedir. Üniversite mezunlarının payı %32,2’de 
kalmaktadır. Buna karşın ön lisans, ortaokul ve ilkokul mezunlarının 
payı diğer belediye türlerine göre daha yüksek paylara sahiptir. 

tablo 37. Komisyon Üyelerinin  
Belediye türlerine göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir il Büyükşehir 
ilçe ilçe

İlkokul 3,3 17,5 11,2 17,6

Ortaokul 6,5 2,5 8,4 12,1

Lise 12,8 25,0 26,2 28,9

Önlisans 6,2 5,0 3,5 8,7

Lisans 67,4 50,0 47,4 32,2

Lisansüstü 3,9 - 2,8 -

Cevapsız - - 0,5 0,4

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

Komisyon üyelerinin siyasal partilere göre eğitim durumu analiz 
edildiğinde, AKP’li üyelerin nispeten daha yüksek eğitim düzeyine 
sahip olduğu görülmektedir. CHP ve MHP’li üyeler ise birbirine yakın 
eğitim düzeylerine sahiptir. AKP %55,9 oranında üniversite eğitimli 
üyelere sahip iken bu oran CHP’de %43,1 ve MHP’de %37,3’dür. Lise 
mezunlarında 3 partinin de %24-28 aralığından paralel düzeylere sahip 
olduğu görülmektedir. İlkokul ve ortaokul birlikte düşünüldüğünde AKP 
%16,5, CHP %26,3 ve MHP %26 değerlerine sahiptir.
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tablo 38. Komisyonlarda temsil edilen  
Siyasal Parti Üyelerinin eğitim durumu (%)

Siyasal 
Partiler ilk
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l

li
se
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ns
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z
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AKP 9,4 7,1 24,3 4,3 51,8 2,9 0,2 100,0

CHP 14,3 12,0 25,7 4,9 40,9 1,4 0,8 100,0

MHP 16,1 10,2 28,0 8,5 37,3 - - 100,0

ANAP 50,0 - - - 50,0 - - 100,0

BDP - - 100,0 - - - - 100,0

DP 29,4 8,8 35,3 8,8 14,7 - 2,9 100,0

DSP - - 100,0 - - - - 100,0

HAS 16,7 16,7 - 16,7 50,0 - - 100,0

SP 10,0 30,0 10,0 10,0 40,0 - - 100,0

Bağımsız 12,0 8,0 16,0 20,0 28,0 16,0 - 100,0

Komisyon üyelerinin eğitim durumu cinsiyet bakımından analiz 
edildiğinde, kadın üyelerin sayılarının azlığına rağmen, eğitim 
düzeylerinin erkek üyelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Erkeklerde üniversite mezunları oranı %47 iken kadınlarda bu 
değer %66’ya çıkmaktadır. Ön lisans ve lise mezunları kadın ve 
erkek üyelerde aynı düzeylerdedir. İlkokul ve ortaokul birlikte 
düşünüldüğünde, erkek üyelerin oranı %22,4 iken kadınlarda bu 
oran %6,5’da kalmaktadır. Kadınların yüksek eğitim düzeyine sahip 
olmalarının, siyaset alanında var olmaları ve daha önemli rol elde 
etmelerinde önemli bir unsur olduğu söylenebilir.
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tablo 39. Komisyon Üyelerinin  
cinsiyet durumuna göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi erkek Kadın

İlkokul 12,6 4,0

Ortaokul 9,8 2,5

Lise 25,1 23,3

Önlisans 5,0 4,3

Lisans 44,8 62,9

Lisansüstü 2,2 3,1

Cevapsız 0,5 -

Toplam 100,0 100,0

Komisyon üyelerinin eğitim durumu ile ilgili son analiz yaş 
açısından yapılmıştır. Genel olarak komisyonlarda görev yapan genç 
üyelerin daha eğitimli olduğu söylenebilir. Üyelerin yaşı arttıkça ilkokul 
ve ortaokul mezunlarının oranı artmaktadır. Yaş yükseldikçe eğitim 
düzeyinin düştüğü söylenebilir. Üniversite mezunlarının oranı 25-34 
yaş diliminde yer alan nispeten genç üyelerde %80 düzeyinde iken 
yaşın artmasına paralel olarak gittikçe düşmektedir. Bu trend 65 yaş 
üstünde sona ermekte ve tekrar %55’e çıkmaktadır. İncelenen 2.531 
üyenin %2,5’ini oluşturan 65 ve üstü yaş diliminde yer alan üyelerin 
%6,7’sinin lisansüstü eğitime sahip olmaları ise dikkat çekicidir. Ön 
lisans mezunları 55-64 yaş dilimi, lise mezunları 45-54 yaş dilimi ve 
ilkokul mezunları 65 ve üstü yaş diliminde daha fazla paya sahiptir.

tablo 40. Komisyon Üyelerinin  
Yaş dilimlerine göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi
Yaş dilimleri

25-34 35-44 45-54 55-64 65 ve Üstü

İlkokul 1,7 6,9 13,9 19,0 20,0

Ortaokul 1,0 5,5 12,3 11,9 13,3

Lise 15,4 25,5 29,9 22,3 8,3

Önlisans 2,3 2,5 5,0 10,0 3,3

Lisans 74,9 55,7 37,5 34,9 48,3

Lisansüstü 4,3 3,8 1,0 1,0 6,7

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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6.3.6.   Komisyon Üyelerinin Siyasal Parti mensubiyeti

Araştırmadan elde edilen bulguların sunulması ile ilgili olarak 
yukarıda belediye meclislerindeki üyelerin siyasal partilere göre 
dağılımı verilmişti. Komisyon üyelerinin siyasal partilere göre dağılımı 
da bu başlık altında ele alınmaktadır. Komisyon üyelerinin dağılımı 
ile meclis üyelerinin dağılımı arasında parti bakımından bir paralellik 
söz konusudur. Ancak, partilerin sahip olduğu pay bakımından 
değişiklikler gözlemlenmektedir. Tablo 41’de görüldüğü gibi AKP, 
meclisteki dağılımının %7 üzerinde bir oranda komisyonlarda üye 
sahibidir. Buna karşın CHP %3,7 ve MHP %2 oranında meclisteki 
üyelerinden daha az oranda komisyonlarda temsil edilmektedir. DP’de 
meclisteki üye sayısından daha fazla komisyon temsiline sahiptir.

tablo 41. Komisyon Üyelerinin Siyasal Partilere göre dağılımı

Siyasal Parti Komisyon 
Üye Sayısı

Komisyon 
Üyeleri oranı 

(%)

meclis Üyeleri 
içindeki oranı (%)

AKP 1.592 62,90 55,9

CHP 741 29,28 33,0

MHP 118 4,66 6,7

ANAP 2 0,08 0,2

BDP 1 0,04 0,2

DP 34 1,34 0,8

DSP 2 0,08 0,2

HAS 6 0,24 0,5

SP 10 0,40 0,8

Bağımsız 25 0,99 1,6

Toplam 2.531 100,00 100,0

Belediye meclislerinde komisyonların üye sayısının 3 ya da 
5 olmasına göre partilerin komisyonlardaki temsil durumları 
değişebilmektedir. Komisyon üyesi 5 iken, komisyonda en az 1 
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muhalefete mensup üye bulunan bazı yerlerde, komisyon üye 
sayısı 3 olarak belirlendiğinde sadece çoğunluğa sahip siyasal parti 
üyelerinden oluşan bir yapıyla karşılaşmak mümkündür. Hatta, 
çoğunluğa sahip partilerin kasıtlı olarak komisyon üye sayısını 3 
olarak tespit etmek suretiyle muhalefeti o komisyon dışında tutma 
gayretleri, sahadaki gözlemlerde rastlanılan bir durumdur. 

Araştırma kapsamındaki komisyon üyelerinin siyasal partiler 
bakımından değerlendirilmesinde dikkat çeken diğer bir nokta, aynı 
mecliste farklı komisyonlarda farklı üye yaklaşımlarının sergilenmesidir. 
Bazı belediyelerde imar ve bütçe gibi daha önemli görülen 
komisyonlarda muhalefete mensup üyeler, hesaplama gereği ya da 
komisyon üye sayısının 3 olarak belirlenmesi sonucu yer almamaktadır. 
Fakat, aynı meclisteki çevre ve sağlık, eğitim, kültür vb. daha az önemli 
görülen komisyonlarda muhalefet üyelerine yer verilebilmektedir. 
Benzer şekilde, komisyon üye hesaplamasında, meclisteki üye sayısının 
azlığı nedeniyle yer alması mümkün olmayan partilerin, meclisteki 
uzlaşma neticesinde bazı komisyonlarda yer aldığı görülmüştür.

6.3.7. Komisyon Üyelerinin meslek durumu

Belediye meclisi komisyon üyeleri ile ilgili genel değerlendirmenin 
son aşamasını meslek analiz sonuçları 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 mesleğin 
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 
özellikleri bakımından önemli bilgiler sunmaktadır.

Analizde incelenen komisyon üyelerinin meslek gruplandırılması 
konusunda birden fazla sınıflandırma incelenmiştir. Ancak, meslek 
verilerinin yukarıda belirtilen veri problemlerini içinde barındırması 
nedeniyle genel nitelikteki gruplandırmalar tercih edilmemiştir. 
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Mesleklerin oranları çıkarılarak daha yüksek düzeydekilerin 
tablolaştırıldığı bir metot izlenmiştir. Meslek analizi üyelerin genel 
meslek özellikleri, belediye türlerine göre meslek özellikleri ve cinsiyete 
göre meslek özellikleri ile ilgili 3 analizi içermektedir.

Komisyon üyelerinin meslekleri genel olarak incelendiğinde 
ilk dikkat çeken, %32,8’i’nin özel sektör ağırlıklı bir profile sahip 
olduğudur. En fazla görülen ilk üç meslek alanı sırasıyla esnaf, emekli 
ve mühendisliktir. Bu liste genişletildiğinde komisyon üyelerinin 
yaklaşık yarısını (%47,7) oluşturan ilk beş meslek grubuna, belirtilenler 
yanında ticaret ve avukatlık da eklenmektedir. 

tablo 42. Komisyon Üyelerinin meslek durumu

meslek Üye 
Sayısı

oran 
(%) meslek Üye 

Sayısı
oran 
(%)

Esnaf 292 11,5 Sanayici 41 1,6

Emekli 291 11,5 Doktor 37 1,5

Mühendis 249 9,8 Tekstilci 34 1,3

Ticaret 215 8,5 Tekniker/Teknisyen 33 1,3

Avukat 163 6,4 İşçi 23 0,9

Mali Müşavir/Muh. 151 6,0 Ev Hanımı 23 0,9

Yönetici 134 5,3 İmalatçı 21 0,8

Serbest 132 5,2 Medya Çalışanı 21 0,8

Mimar 97 3,8 Ziraatçı 20 0,8

İşletmeci 91 3,6 Emlakçı 19 0,8

Müteahhit 81 3,2 Turizm 15 0,6

İş Adamı 55 2,2 Halkla İlişkiler 9 0,4

Eğitimci 49 1,9 Şehir Plancısı 3 0,1

İktisatçı/Ekonomist 43 1,7 Diğer Meslekler 135 5,3

Eczacı 42 1,7 Cevapsız 12 0,5

Toplam 2.531 100,0
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Tüm meslekler içinde uzmanlık isteyen mesleklere mensup 
üyelerin oranı ise %34,2’dir. Emeklilerin nispeten yüksek bir oranda 
%11,5 ile ikinci olarak tabloda yer alması, yaş analizindeki veriler 
ile paralellik içermektedir. Belediye meclisleri ve komisyonların üye 
profili konusundaki tartışmalarda gündem işgal eden müteahhitlerin 
oranı %3,2 ile düşük düzeyde kalmakla birlikte, toplumsal ve siyasal 
etki düzeyi yüksek bir meslek grubu için bu oran düşük görülmemelidir. 
Müteahhitlerin hangi komisyonlarda yer aldığı ise komisyon türüne 
göre analiz bölümünde ele alınmıştır. Halkın önemli bir kesimini 
oluşturan işçilerin komisyonlardaki temsili ise %0,9’da kalmıştır. 

Komisyon üyelerinin meslek profili belediye türlerine göre analiz 
edildiğinde genel tablodan farklı bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinde mühendisler %21,1 gibi yüksek bir 
oranda ilk sırayı almaktadır. Avukatlar, mali müşavir/muhasebeci, 
mimar ve ticaretle uğraşanlar ilk beş içindeki diğer mesleklerdir. 
Büyükşehir ilçe belediyelerinde ticaret %9,6 ile genel sonuçlardan 
ve diğer belediyelerden farklı olarak ilk sıradadır. Emekli, mühendis, 
esnaf ve avukatlar ilk beşteki diğer mesleklerdir.

İl belediyelerindeki komisyonlarda esnaf ve emekliler %15,4’lük 
oran ile ilk sıradadır. Mühendis, mali müşavir/muhasebeci ve 
mimarlar ilk beşteki diğer mesleklerdir. Normal ilçe belediyelerindeki 
komisyonlarda, ilde olduğu gibi esnaf (%25) ve emekliler (%23) ilk 
sıradadır. Diğer belediyelerden farklı olarak serbest meslek sahipleri 
3. sırada yer almaktadır. Mühendisler ve ticaret ile uğraşanlar ilk beşte 
yer alan diğer mesleklerdir.

Belediye ölçeği ile komisyon üyelerinin meslekleri arasında bazı 
ilişkiler de gözlemlenmiştir. Avukatlar, mühendisler, mimar gibi 
mesleklerde belediye ölçeği küçüldükçe oranlarında bir azalma 
görülmektedir. Buna karşın emekli, esnaf, serbest meslek, işçi ve mali 
müşavir gibi mesleklerde ölçek küçüldükçe artış olmaktadır.



154 | Meclis Komisyonları

tablo 43. Komisyon Üyelerinin Belediye  
türlerine göre genel meslek durumu (%)
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Avukat 9,5 - 7,1 2,6 Serbest 3,3 2,6 4,8 8,1

Doktor 2,4 5,1 0,9 2,4 Eczacı 1,2 - 1,8 1,6

Eğitimci 2,1 5,1 2,1 0,8
İktisatçı/
Ekonomist

3,9 - 1,8 -

Emekli 6,5 15,4 9,0 23,1 İmalatçı - - 1,0 1,0

Emlakçı 0,3 - 0,9 0,6 İşçi 0,6 - 0,7 2,0

Esnaf 5,6 15,4 8,7 24,9 İşletmeci 4,5 5,1 4,2 1,0

Ev Hanımı - - 1,3 0,4 Mimar 6,2 10,3 3,4 3,0

Halkla İlişkiler - - 0,5 - Sanayici 3,0 - 1,9 -

İş Adamı 2,4 - 2,7 0,6
Şehir 
Plancısı

- - 0,2 -

Mali Müşavir/
Muh.

8,3 10,3 6,3 3,0
Tekniker/
Teknisyen

1,5 5,1 1,1 1,4

Medya 
Çalışanı

0,9 - 1,0 0,2 Tekstilci 0,3 - 2,0 -

Mühendis 21,1 12,8 8,9 5,3 Turizm 0,3 - 0,7 0,4

Müteahhit 0,9 2,6 3,7 3,2 Ziraatçı - 5,1 0,2 3,0

Ticaret 6,2 5,1 9,6 6,5
Diğer 
Meslekler

3,3 - 6,9 1,8

Yönetici 5,9 - 6,1 2,6 Cevapsız - - 0,7 0,2

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

Komisyon üyelerinin meslek özellikleri cinsiyete göre analiz 
edildiğinde, %12,9’luk paya sahip kadın üyeler bakımından farklı 
sonuçlar elde edilmektedir. Erkek komisyon üyelerinde ilk beş 
meslek, genel dağılıma paralel bir nitelik gösterirken, kadın üyelerde 
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ilk beş meslek avukat, emekli, eğitimci, ev hanımı, mimar ve eczacı 
biçiminde sıralanmaktadır. 

tablo 44. Komisyon Üyelerinin cinsiyete göre meslek durumu (%)

meslek erkek Kadın meslek erkek Kadın

Avukat 5,6 12,3 Eczacı 0,9 7,1

Doktor 1,3 2,5 İktisatçı/Ekonomist 1,5 3,1

Eğitimci 1,0 8,0 İmalatçı 1,0 -

Emekli 11,8 9,8 İşçi 1,0 0,6

Emlakçı 0,8 0,6 İşletmeci 3,6 3,4

Esnaf 12,7 4,0 Mimar 3,3 7,4

Ev Hanımı - 7,1 Medya Çalışanı 0,8 1,2

Halkla İlişkiler 0,2 1,2 Sanayici 1,8 0,3

İş Adamı 2,5 0,3 Şehir Plancısı 0,1 -

Mali Müşavir/Muh. 6,3 4,0 Tekniker/Teknisyen 1,5 0,3

Mühendis 10,7 3,7 Turizm 0,5 0,9

Müteahhit 3,6 0,3 Tekstilci 1,5 -

Ticaret 9,2 3,7 Ziraatçı 0,8 0,6

Yönetici 5,3 5,2 Diğer Meslekler 5,0 7,7

Serbest 5,4 4,0 Cevapsız 0,3 0,9

Toplam 100,0 100,0

6.4. meclis Komisyonu türlerine göre  
Üye analizi Bulguları

Komisyon üyeleri ile ilgili çalışmanın bu bölümünde genel üye 
analizinin sunduğu bilgilerden daha ayrıntılı veriler elde etmek amacıyla 
komisyon düzeyine kadar inilmiştir. Bu çerçevede, komisyon türleri esas 
alınarak yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek bakımından üyelerin özellikleri 
analiz edilmiştir. Komisyon üyelerinin ayrıntılı profilinin ortaya 
konulması, belediye meclisindeki karar alma sürecinde önemli bir aktör 
olan komisyonların rolünün anlaşılması bakımından önem taşımaktadır.
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6.4.1. Komisyon türlerine göre Üyelerin Yaş durumu

Komisyon türlerine göre yaş analizi, genel sonuçlardan farklılaşan bir 
yaş dağılımını ortaya koymaktadır. 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. Yaşlı üye profili yüksek olan komisyonlar ise halkla 
ilişkiler, doğal afet, sosyal hizmetler ile esnaf komisyonlarıdır. Belediye 
meclislerindeki zorunlu komisyonlardan imar komisyonu, plan ve 
bütçeye göre daha yaşlı niteliğe sahiptir. İmar komisyonlarında 25-44 
yaş arası %37 iken plan ve bütçede %41’dir.

tablo 45. Komisyon türlerine göre Üyelerin Yaş durumu (%)

Komisyon türü
Yaş dilimleri

toplam
25-34 35-44 45-54 55-64 65 ve 

Üstü

İmar 9,2 27,8 39,7 21,3 2,0 100,0

Plan ve Bütçe 10,6 30,4 35,8 20,8 2,4 100,0

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 17,7 31,6 30,3 18,5 1,9 100,0

Tarife ve Esnaf 9,4 29,5 35,2 23,0 2,9 100,0

Çevre ve Sağlık 11,9 25,8 37,3 22,5 2,5 100,0

Hukuk 17,1 35,5 29,5 14,5 3,4 100,0

Sosyal Hizmetler 11,8 28,0 33,5 23,6 3,1 100,0

Ulaşım ve Trafik 3,3 32,6 39,1 23,9 1,1 100,0

Dış İlişkiler 12,8 44,7 29,8 12,8 - 100,0

Halkla İlişkiler 10,3 33,3 25,6 30,8 - 100,0

Doğal Afet 11,8 14,7 44,1 23,5 5,9 100,0

Diğer 11,1 32,3 32,3 21,2 3,0 100,0
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6.4.2. Komisyon türlerine göre Üyelerin  
  cinsiyet durumu

Meclis komisyonlarında üye profili bakımından erkek üyeler 
ulaşım ve trafik, tarife, imar ile plan ve bütçe komisyonlarında en 
fazla orana sahiptir. Kadın üyelerin oranı söz konusu komisyonlarda 
genel ortalama olan %12,9’un altında kalmıştır. İmar ile plan ve 
bütçe komisyonları, belediye meclislerindeki en önemli komisyonlar 
olarak kabul edilmektedir. Bu komisyonlarda kadın üyeler, diğer 
komisyonlara göre daha az yer almıştır.

tablo 46. Komisyon türlerine  
göre Üyelerin cinsiyet durumu (%)

Komisyon türü erkek Kadın toplam

İmar 93,1 6,7 100,0

Plan ve Bütçe 89,5 10,5 100,0

Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor 84,2 15,5 100,0

Tarife ve Esnaf 91,8 8,2 100,0

Çevre ve Sağlık 81,2 18,8 100,0

Hukuk 84,2 15,8 100,0

Sosyal Hizmetler 71,4 28,6 100,0

Ulaşım ve Trafik 97,8 2,2 100,0

Dış İlişkiler 76,6 23,4 100,0

Halkla İlişkiler 84,6 15,4 100,0

Doğal Afet 88,2 11,8 100,0

Diğer 86,0 14,0 100,0

Kadın üyeler, erkek üyelerin en fazla paya sahip olduğu 4 komisyon 
türü istisna tutulduğunda genel ortalama olan %12,9’un üstünde bir 
temsile sahiptir. Kadın üyeler sosyal hizmetler, dış ilişkiler ile çevre ve 
sağlık komisyonlarında en yüksek paylara ulaşmaktadır.
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6.4.3. Komisyon türlerine göre Üyelerin  
   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. 
Bu çerçevede ilk olarak komisyon türlerine göre genel eğitim durumu 
analizi yapılmıştır. İkinci olarak komisyonlar içinde önemli görülen imar 
komisyonları, plan ve bütçe komisyonları, eğitim, kültür, gençlik ve spor 
komisyonları, çevre ve sağlık komisyonları, hukuk komisyonları ve sosyal 
hizmetler komisyonları belediye türlerine göre ayrıca analiz edilmiştir.

Lisans ve lisansüstü eğitim bakımından değerlendirildiğinde, dış 
ilişkiler komisyonları (%72,3), doğal afet komisyonları (%64,7) ile hukuk 
komisyonları (%64,5) üyelerinin daha eğitimli bir niteliğe sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle, dış ilişkiler ile hukuk komisyonlarının, teknik 
bilgi veya yabancı dil donanımı gereksinimi yanında, genç üyelerin daha 
fazla olduğu bir profile sahip olmaları, eğitim düzeyine de yansımıştır. 

tablo 47. Komisyon türlerine göre Üyelerin eğitim durumu (%)

Komisyon türü
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İmar 11,7 8,5 17,6 4,0 55,4 2,2 100,0

Plan ve Bütçe 10,1 8,2 28,3 5,2 47,2 1,1 100,0

Eğitim, Kültür, Gençlik, 
Spor

8,6 7,2 27,3 6,2 48,3 2,1 100,0

Tarife ve Esnaf 17,6 15,6 28,7 7,4 26,6 3,7 100,0

Çevre ve Sağlık 16,7 10,6 23,7 3,3 42,9 2,0 100,0

Hukuk 7,7 6,0 17,5 3,4 61,1 3,4 100,0

Sosyal Hizmetler 13,0 8,1 28,6 3,1 44,1 2,5 100,0

Ulaşım ve Trafik 15,2 10,9 33,7 7,6 30,4 2,2 100,0

Dış İlişkiler 2,1 4,3 21,3 - 61,7 10,6 100,0

Halkla İlişkiler 12,8 10,3 38,5 7,7 30,8 - 100,0

Doğal Afet 5,9 5,9 17,6 5,9 58,8 5,9 100,0

Diğer 9,0 7,0 32,0 6,0 45,0 1,0 100,0
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Eğitimde düşük düzeyi ifade eden ilkokul ve ortaokul birlikte 
incelendiğinde, tarife (%33,2), çevre ve sağlık (%27,3) ile ulaşım 
ve trafik (%26,1) komisyonları üyeleri nispeten daha az eğitimli bir 
profile sahiptir. Çevre ve sağlık ile ulaşım ve trafik gibi daha teknik 
konudaki komisyon üyelerinin eğitim düzeyinin nispeten düşüklüğü 
dikkat çekmektedir.

Belediye meclislerinin iki temel komisyonu olan imar ile plan ve 
bütçe komisyonlarının eğitim profili nispeten orta düzeylerde kalmıştır. 
Lisans ve üstü eğitimde imar komisyonu %57,6, plan ve bütçe komisyonu 
ise %48,3’de kalmaktadır. Bu komisyonlarda ilkokul ve ortaokul 
mezunlarının oranı da (%20-18) birçok komisyondan yüksektir.

6.4.3.1. imar Komisyonlarının Belediyelere göre  
eğitim durumu

İmar komisyonlarının genel eğitim durumu verileri belediye 
türlerine göre farklılıklar göstermektedir. Lisans ve üstü mezunların 
oranı, imar komisyonları genel eğitim durumunda %57,6 
düzeyindedir. Büyükşehir belediyelerindeki imar komisyonlarında 
ise lisans ve üstü mezunu üyelerin oranı %92,6 gibi oldukça yüksek 
düzeye çıkmaktadır. İncelenen komisyon türleri içinde bu en yüksek 
oranı ifade etmektedir.

İl ve büyükşehir ilçe belediyelerinde genel ortalama ile aynı 
düzeyde bir oran görülürken, ilçe belediyelerinde lisans ve üstü 
mezunların oranı azalarak %36,1’e düşmektedir. İl belediyeleri 
ve büyükşehir ilçe belediyelerindeki imar komisyonu üyeleri lise 
eğitiminde, aynı düzeye sahip iken, normal ilçe belediyelerinde 
lisenin payı iki kat artmaktadır. İlkokul mezunu üyelerin oranı il ve 
ilçe belediyelerinde yükselmektedir.
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tablo 48. imar Komisyonlarının Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir il Büyükşehir ilçe ilçe

İlkokul 1,9 21,4 10,7 16,0

Ortaokul 1,9 - 7,8 12,8

Lise 1,9 14,3 15,2 27,6

Önlisans 1,9 7,1 3,3 5,8

Lisans 90,7 57,1 58,9 36,5

Lisansüstü 1,9 - 3,7 -

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

6.4.3.2. Plan ve Bütçe Komisyonlarının Belediyelere göre 
eğitim durumu

Belediyelerde ikinci önemli komisyon olarak kabul edilen plan 
ve bütçe komisyonlarının lisans ve üstü düzeyde %48,3’lük ortalama 
değeri, büyükşehir belediyelerinde oldukça yükselerek %78,9’a 
çıkmaktadır. Bununla birlikte, imar komisyonlarında görülen eğitim 
düzeyini yakalayamamıştır.

İl ve büyükşehir belediyelerinde genel ortalamanın az üstünde 
seyreden lisans ve üstü eğitim düzeyi ilçelerde %28,9 gibi düşük bir 
düzeye inmektedir. Bu değer, incelenen komisyonlar içinde normal 
ilçe belediyelerinin sahip olduğu en düşük düzeydir. 

Lise mezunlarının oranı ilçe belediyelerinde artmaktadır. Ayrıca, 
ilçe belediyelerindeki %17,6’lık ilkokul mezunlarının oranı da dikkat 
çekmektedir. İl ve büyükşehir ilçe belediyelerinde plan ve bütçe 
komisyonları, imar komisyonuna göre daha eğitimlidir. Normal 
ilçelerde ise eğitim düzeyi imar komisyonlarının altında kalmaktadır.
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tablo 49. Plan ve Bütçe Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir il Büyükşehir ilçe ilçe

İlkokul - 6,7 7,1 17,6

Ortaokul - 6,7 5,9 13,8

Lise 15,8 20,0 26,8 34,6

Önlisans 5,3 - 5,5 5,0

Lisans 76,3 66,7 53,1 28,9

Lisansüstü 2,6 - 1,6 -

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0

6.4.3.3. eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu

Bu kategorideki komisyonlar, imar ile plan ve bütçe komisyonlarına 
göre daha fazla mesleki çeşitliliği ve konu farklılığını içinde 
barındırmaktadır. Bu çerçevede, büyükşehir belediyelerindeki komisyon 
üyelerinin eğitim durumu, imar ve bütçe komisyonlarına göre daha geniş 
yelpazeye sahiptir. Lisans ve üstü eğitim oranı %63,8 ile yüksek düzeyde 
olmakla birlikte, incelenen komisyonlara göre en düşük değeri ifade 
etmektedir. İl belediyeleri, bu türe giren komisyona sahip olmadıkları için 
analizde yer almamıştır. Büyükşehir ilçe ve normal ilçe belediyelerindeki 
üyeler arasında lisans ve üstü eğitim düzeyinde önceki iki komisyonda 
görülen farklar bu komisyon türünde azalmaktadır.



162 | Meclis Komisyonları

tablo 50. eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

İlkokul - 9,8 13,3

Ortaokul 6,9 8,1 -

Lise 19,0 28,1 36,7

Önlisans 10,3 4,9 10,0

Lisans 62,1 46,3 40,0

Lisansüstü 1,7 2,5  

Toplam 100,0 100,0 100,0

6.4.3.4. Hukuk Komisyonlarının Belediyelere göre  
eğitim durumu

Hukuk komisyonları, büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe 
belediyesi meclislerinde %65 düzeyindeki lisans ve üstü mezun 
üye yapısı ile iyi eğitimli bir görüntü çizmektedir. Büyükşehir ilçe 
belediyelerindeki %65’lik oran, diğer komisyonlarda aynı belediye 
türündeki en yüksek eğitim düzeyidir. Araştırma kapsamındaki 
il belediyelerinde hukuk komisyonları bulunmaması, ilçe 
belediyelerinde ise yeterli örneklem büyüklüğünü oluşturacak sayıda 
geçerli gözlem elde edilememiş olması nedeniyle eğitim analizi 
tablosunda bu belediyelere yer verilmemiştir.

tablo 51. Hukuk Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir Büyükşehir ilçe

İlkokul - 9,4

Ortaokul 10,5 4,7

Lise 18,4 17,8

Önlisans 2,6 2,1

Lisans 63,2 61,8

Lisansüstü 5,3 3,1

Toplam 100,0 100,0
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6.4.3.5. çevre ve Sağlık Komisyonlarının Belediyelere 
göre eğitim durumu

Çevre ve sağlık komisyonlarının çalışma alanı daha teknik bir 
niteliğe sahiptir. Bu çerçevede daha yüksek eğitim düzeyindeki 
üyelere sahip olması beklenen bir komisyon türüdür. Büyükşehir 
belediyelerinde bu beklentiye paralel olarak lisans ve üstü eğitim 
düzeyine sahip üyelerin oranı %77,4’e ulaşmaktadır. Buna karşın, 
ön lisans ve lise mezunu üyelerin oranını düşük kalırken %16,2’lik 
ilkokul ve ortaokul mezunu üyelerin varlığı dikkat çekmektedir.

Yukarıda incelen komisyonların birçoğundan farklı olarak 
büyükşehir ilçe ve normal ilçe belediyelerindeki üyelerin eğitim 
düzeyleri birbirine yakındır. Bu durumun tek istisnası, normal 
ilçe belediyelerindeki ön lisans mezunu üyelerin fazla olmasıdır. 
Büyükşehir ilçe belediyelerindeki lisans ve üstü eğitim düzeyi oranı 
diğer komisyonlardaki değerlere göre en düşük düzeye sahiptir. 

tablo 52. çevre ve Sağlık Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

İlkokul 6,5 18,4 16,7

Ortaokul 9,7 11,1 8,3

Lise 3,2 27,4 20,8

Önlisans 3,2 1,6 16,7

Lisans 74,2 38,4 37,5

Lisansüstü 3,2 2,1

Toplam 100,0 100,0 100,0
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6.4.3.6. Sosyal Hizmet Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu

Sosyal hizmetler kategorisindeki komisyonlar, çok yönlü ve sosyal 
bir çalışma alanına sahip olmasından dolayı her eğitim düzeyindeki 
üyeyi içinde barındırabilecek bir niteliktedir. Bununla birlikte, lisans 
ve üstü eğitim düzeyinde incelenen diğer komisyonlara göre önemli 
bir fark bulunmamaktadır. Büyükşehirlerde lisans ve üstü eğitim 
düzeyine sahip üyeler, eğitim ve kültür komisyonları ile paralel bir 
düzeydedir. İkinci eğitim kademesi lisede yoğunlaşmaktadır. Araştırma 
kapsamındaki normal ilçe belediyelerinde nispeten az sayıda görülen 
bu komisyon türüne ait veriler de sınırlı kalmaktadır.

tablo 53. Sosyal Hizmetler Komisyonlarının  
Belediyelere göre eğitim durumu (%)

eğitim düzeyi Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

İlkokul 8,0 14,8 - 

Ortaokul 4,0 9,4 - 

Lise 20,0 28,9 50,0

Önlisans 4,0 2,3 12,5

Lisans 60,0 41,4 37,5

Lisansüstü 4,0 2,3  

Toplam 100,0 100,0* 100,0

6.4.4. Komisyon türlerine göre Üyelerin  
meslek durumu

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

Meslek analizinin üyenin kendi tanımlamasına dayanmasından 
dolayı bazı veri problemleri içerebileceği yukarıda, komisyon 
üyelerinin genel meslek durum analizinde belirtilmişti. Ayrıca, çok 
genel ve kapsayıcı mesleki gruplandırmalar yerine doğrudan bir 
mesleği ifade eden kategori başlıkları, daha ayrıntılı ve sağlıklı bir 
değerlendirme için tercih edilmişti.

Meslek analizinin ilk kısmında komisyon türlerine göre üyelerin 
genel profili ele alınmaktadır. Tablo 54 ve Tablo 55’de komisyon 
türlerine göre mesleklerin dağılımı verilmiştir.

İmar komisyonu üyelerinin meslekleri içinde mühendisler %24 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’lik mühendis tanımlaması içinde de mühendisliğin 
farklı alanlardaki uzmanlıklarının olması muhtemeldir.

İmar 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 
meclislerindeki genel üye profilinin bir yansıması olarak görülebilir. 
Emeklilerin de mühendis veya diğer bir meslek sahibi olması da 
mümkündür.
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tablo 54. Komisyon türlerine göre  
Üyelerin meslek durumu (%) -ı
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Avukat 2,4 2,4 4,8 3,3 1,6 37,2

Doktor 0,2 0,9 1,3 1,2 7,3 -

Eczacı 0,6 1,3 1,1 1,2 6,5 1,3

Eğitimci 0,6 1,3 4,6 1,6 1,6 1,7

Emekli 10,9 18,0 7,8 12,7 11,8 7,7

Emlakçı 0,2 1,1 0,8 0,4 0,4 1,7

Esnaf 12,5 14,8 8,6 18,0 10,2 6,4

Ev Hanımı 0,2 0,4 0,5 0,4 1,2 1,3

Halkla İlişkiler - 0,2 0,5 0,8 0,4 0,4

İktisatçı/Ekonomist 0,6 2,6 3,2 1,2 0,8 1,3

İmalatçı 0,2 - 1,3 2,9 1,6 0,9

İş Adamı 1,0 1,9 2,4 3,7 3,3 1,3

İşçi 1,4 1,1 0,8 0,8 1,2 -

İşletmeci 0,8 3,9 6,7 4,9 2,9 1,7

Mali Müşavir/Muh. 0,8 20,2 3,2 3,7 0,8 3,8

Medya Çalışanı 2,0 0,2 1,6 - 0,4 0,4

Mimar 13,9 0,9 1,9 - 1,6 0,4

Mühendis 24,8 3,0 7,2 2,9 6,5 3,8

Müteahhit 2,8 2,1 4,8 3,3 3,3 0,4

Sanayici 0,6 0,9 2,7 2,0 3,3 0,9

Serbest 5,9 5,2 5,1 4,1 6,1 3,4

Şehir Plancısı 0,2 - - 0,4 - -

Tekniker/Teknisyen 1,6 0,4 0,8 1,2 0,4 1,3

Tekstilci 0,8 1,3 1,6 2,4 2,0 0,4

Ticaret 7,3 5,2 9,7 11,4 9,4 10,3

Turizm 0,4 0,6 1,6 0,4 0,4 0,4

Yönetici 2,2 4,5 6,2 7,8 6,5 7,3

Ziraatçı 1,2 1,5 0,3 0,8 0,4 -

Diğer Meslekler 3,2 3,6 8,6 5,7 7,8 3,8

cevapsız 0,4 0,6 0,3 0,8 - 0,4

Toplam 100 100 100 100 100 100
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Plan ve bütçe komisyonlarında meslek bakımından ilk sırayı 
%20’lik oran ile mali müşavir/muhasebeciler almaktadır. Bu oran 
imar komisyonundaki mühendislerin oranından sonra bir mesleğin 
bir komisyonda sahip olduğu en yüksek ikinci paydır. Plan ve 
bütçe komisyonu, imar komisyonundan sonra belediye meclisinde 
ikinci önemli komisyon olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 
mali hesaplarla ilgili uzmanlığı bulunan kişilerin üye olarak 
komisyonda yer almasına dikkat edildiği anlaşılmaktadır. Plan ve 
bütçe komisyonunda diğer meslekler emekli (%18), esnaf (%14,8), 
Ticaret (%5,2), serbest meslek (%5,2) oranında sıralanmaktadır. 
Esnaf, ticaret ve serbest meslek sahipleri özel sektörde mali işlerle 
ilgili yönü bulunan iş alanlarıdır. Diğer taraftan emekli üyeler 
içinde de mali alanda uzmanlığı bulunan kimselerin olması ihtimali 
bulunmaktadır.

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 ölçeğin üzerindeki 
belediyelerde siyasal partiler için seçimlerde uygulanan temel 
stratejilerden biri halini almıştır.

Eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonları kategorisinde belli 
bir meslek yoğunlaşması bulunmamaktadır. Komisyonun çalışma 
alanının genişliğine ve sosyal nitelikte olmasına paralel olarak 
meslek yelpazesi de geniştir. Bu komisyon kategorisindeki ilk 5 
meslek, ticaret (%9,7), esnaf (%8,6), diğer meslekler (%8,6), emekli 
(%7,8) ve mühendis (%7,2) olarak sıralanmaktadır. Teknik, mali 
ve sosyal nitelikteki meslekler bir arada ilk beşi oluşturmaktadır. 
Komisyonun meslek yelpazesinin genişliğini ortaya koyan diğer 
bir bulgu, içinde çok çeşitli meslekleri içeren “diğer meslekler” 
kategorisinin bu komisyonda %8,6 gibi nispeten yüksek bir oran 
sahip olmasıdır.
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Tarife komisyonunun temel olarak vatandaşların gündelik 
hayatındaki ekonomik faaliyetlerin bir kısmının belli bir düzen 
içinde işlemesi ile ilgilidir. Bu komisyonda üyelik yapan kişilerin 
meslek profilinin de bu çerçevede şekillendiği görülmektedir. Bu 
komisyon üyeleri için ilk 5 meslek türü; esnaf (%18), emekli (%12,7), 
ticaret (%11,4), yönetici (%7,8) ve diğer meslekler (%5,7) olarak 
sıralanmaktadır.

Nispeten teknik bir çalışma alanına sahip olan çevre ve sağlık 
komisyonlarının üye profili, bu fonksiyonel alanı, imar ya da plan ve 
bütçe komisyonlarındaki gibi tam olarak yansıtan bir niteliğe sahip 
değildir. Çevre ve sağlık komisyonlarındaki ilk 5 meslek, emekli 
(%11,8), esnaf (%10,2), ticaret (%9,4), diğer meslekler (%7,8) ve 
doktor (%7,3) olarak sıralamaktadır. İlk beş içinde yer almamakla 
birlikte sağlıkla ilgili bir meslek olan eczacılar ise (%6,5) düzeyindedir. 
Doktorların %75’i kendini diş doktoru olarak tanımlamıştır. Diş 
doktoru dışındaki doktorların genelde memur olması ve bu nedenle 
mevzuat gereği belediye meclisi üyeliği için aday olmalarına engel 
durumun varlığı, bu tablo üzerinde etkili bir faktör olarak belirtilebilir.

Hukuk komisyonlarının üye profili, komisyonun çalışma alanı ile 
paralel bir mesleki yoğunlaşmanın varlığını göstermektedir. Hukuk 
komisyonlarında avukatların oranı %37,2 düzeyindedir. Bu oran, 
aynı zamanda tüm komisyonlarda bir mesleğin sahip olduğu en 
yüksek düzeydir. İmar ile plan ve bütçe komisyonları yanında meslek 
yoğunlaşmasının yaşandığı 3. komisyon türüdür. İlk 5 içinde yer alan 
diğer meslekler ticaret (%10,3), emekli (%7,7), yönetici (%7,3) ve 
esnaf (%6,4)’dır.
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tablo 55. Komisyon türlerine göre  
Üyelerin meslek durumu (%) - ıı
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Avukat 3,1 2,2 2,1 - 5,9 13,0

Doktor 1,2 - 2,1 2,6 2,9 1,0

Eczacı 2,5 - - - - 3,0

Eğitimci 3,1 1,1 4,3 2,6 2,9 1,0

Emekli 10,6 8,7 2,1 12,8 14,7 10,0

Emlakçı 0,6 2,2 - - 2,9 -

Esnaf 6,2 13,0 10,6 12,8 - 13,0

Ev Hanımı 5,0 - - 2,6 - 2,0

Halkla İlişkiler 0,6 1,1 - - - -

İktisatçı/Ekonomist 0,6 - 8,5 - 2,9 2,0

İmalatçı - - 2,1 - - 1,0

İş Adamı 3,1 3,3 2,1 5,1 - 1,0

İşçi - - - - - 3,0

İşletmeci 4,3 4,3 10,6 5,1 - 3,0

Mali Müşavir/Muh. 7,5 - - - 5,9 7,0

Medya Çalışanı 0,6 1,1 - - - -

Mimar 3,1 - 2,1 - 14,7 1,0

Mühendis 8,1 17,4 17,0 2,6 23,5 7,0

Müteahhit 2,5 7,6 2,1 5,1 8,8 5,0

Sanayici 1,9 2,2 - 7,7 - 1,0

Serbest 5,0 9,8 8,5 - 2,9 5,0

Şehir Plancısı - - 2,1 - - -

Tekniker/Teknisyen 1,9 3,3 - 2,6 2,9 5,0

Tekstilci 1,9 1,1 - 2,6 - 1,0

Ticaret 12,4 7,6 6,4 20,5 - 6,0

Turizm - - 2,1 - - -

Yönetici 7,5 5,4 4,3 5,1 5,9 4,0

Ziraatçı - 2,2 - - - 1,0

Diğer Meslekler 6,2 5,4 10,6 7,7 2,9 4,0

Cevapsız 0,6 1,1 - 2,6 - -

Toplam 100 100 100 100 100 100
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Geniş bir çalışma alanına sahip sosyal hizmetler komisyonların 
üye profilinin de bu özelliğe paralel biçimde oluştuğu görülmektedir. 
Komisyonlardaki ilk 5 meslek emekli (%10,6), ticaret (%12,4), 
mühendis (%8,1), yönetici (%7,5) ve mali müşavir/muhasebeci (%7,5) 
olarak sıralanmaktadır. Komisyonun teknik ve sosyal alanda farklı 
mesleklere sahip üyeleri bir arada barındıran bir yapısı bulunmaktadır. 
Ayrıca, ilk 5 meslek arasında yer almamakla birlikte, %5 oranında 
paya sahip ev hanımlarının üye olarak varlığı da dikkat çekmektedir.

Ulaşım ve trafik komisyonları araştırma kapsamında veri elde edilen 
95 belediye meclisinin 17’sinde bulunmaktadır. Bu komisyonun teknik 
niteliğinin ağır basmasına paralel olarak, mühendisler %17,4’lük pay 
ile ilk sırada yer almaktadır. En fazla paya sahip diğer meslekler esnaf 
(%13), serbest meslek (%9,8), emekli (%8,7) ve müteahhit (%7,6) 
olarak sıralamaktadır. 

Dış ilişkiler komisyonları 95 belediyenin 9’unda yer almaktadır. 
Sosyal içerikli bir çalışma alanına sahip olmalarına rağmen, meslek 
yapısında %17’lik mühendislerin payı görülmektedir. Bu sonuç 
üzerinde daha iyi eğitimli ve yabancı dil bilgisi gibi donanımlara sahip 
üyelerin tercih edilmesi yanında, belediyelerin yerel hizmet yöntemleri 
ve uygulamaları konusunda yabancı ülkelerdeki örneklerden 
yararlanma düşüncesinin de etkilerinin olması muhtemeldir. Dış 
ilişkiler komisyonlarında mühendislik dışında ilk 5 içinde yer alan 
meslekler esnaf (%10,6), işletmeci (%10,6), diğer meslekler (%10,6) 
ve iktisatçı/ekonomist (%8,5) biçiminde sıralanmaktadır.

Halkla İlişkiler komisyonlarında üyelerin meslekleri içinde en fazla 
payı ticaret (%20,5) almaktadır. Emekli (%12,8), esnaf (%12,8), sanayici 
(%7,7) ve diğer meslekler (%7,7) düzeyindedir. Sosyal yönü ağır basan, 
belli bir meslek ağırlığı görülmeyen bir komisyon profili söz konusudur.

Belediye meclislerinde az sayıda bulunan diğer bir komisyon 
türü doğal afet komisyonlarıdır. Bu komisyon türü 95 belediye 
meclisinin sadece 6’sında yer almaktadır. Komisyon üyelerinin 
meslek dağılımında %23,5 ile mühendisler ilk sırayı almaktadır. 



Meclis Komisyonları | 171  

Emekli (%14,7), mimar (%14,7), müteahhit (%8,8) ve mali müşavir/
muhasebeci (%5,9) komisyonda öne çıkan mesleklerdir. Teknik ve 
inşaatla ilgili bir alan olmasına paralel biçimde mühendis, mimar ve 
müteahhitlerin bir arada bulunduğu bir meslek profili görülmektedir.

Belediye meclisindeki komisyon üyelerinin türlerine göre yapılan 
genel analiz yanında, öne çıkan bazı meslekler temel alınarak analizin 
genişletilmesi, daha ayrıntılı bilgiler elde etmemizi sağlamaktadır. 
Komisyon türlerine göre meslek analizinin ikinci aşamasını, meslekleri 
esas alarak geliştirilen bakış açısı oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
ağırlıkları bakımından seçilmiş bazı mesleklerin komisyonlar itibariyle 
dağılımları değerlendirilmektedir.

Avukatlar komisyonlarda ortalama %6,5 oranında yer almaktadır. 
Hukuk komisyonları istisna tutulduğunda ortalama %3’e düşmektedir. 
Hukuk komisyonlarında %37 ile en yüksek düzeye ulaşmıştır. İkinci 
olarak eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonlarında (%4,8) üye 
olarak görülmektedir. Hukuk alanındaki uzmanlıkları, meslek olarak 
serbest bir çalışma düzenine sahip olmaları ve yerel siyasetin diğer 
aktörleri ile etkili bir iletişim kurmalarındaki kolaylıklar gibi nedenler, 
avukatları özellikle büyükşehir düzeyinde belediye meclisi yanında 
komisyonlardaki üyelerin temel mesleklerinden biri yapmaktadır.

Özellikle ilçelerdeki ekonomik hayatın temelini oluşturan esnaflar, 
komisyon üyeleri içinde %11,5 ile en fazla yer alan meslek grubudur. 
Kelime olarak “sınıflar” anlamına gelen esnaf kavramı, dar alanı ifade 
eden doktor, avukat, mimar ve muhasebeci gibi meslek kategorilerinin 
aksine gıda, ulaştırma, dinlenme, giyim, madeni eşya, yapı, elektrik 
vb. daha geniş bir yelpazeyi içinde barındırmaktadır. Esnaf üyeler, 
komisyonlarda %20’lerin üstünde yoğunlaşan, mühendis, mali müşavir, 
avukat gibi bir seyir göstermemektedir. Her komisyonda ortalama %11 
oranında yer almaktadır. Sadece plan ve bütçe (%15) ile tarife (%18) 
komisyonunda %15’in üstüne çıkmaktadır. Belediye meclislerinde 
üyelerin temel mesleklerinden olan esnaflık, özellikle büyükşehirlerde, 
eski dönemlere göre daha az yer almakla birlikte, ekonomik hayatın yerel 
halkla bütünleşmiş bir aktörü yerel siyasetteki varlığını sürdürmektedir. 
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Meclis komisyonlarında ikinci sık görülen meslek olan emekliler, 
geniş yelpazede mesleği içinde barındıran kategorilerin de başında 
gelmektedir. Devlet memurlarının belediye meclisi üyesi olması 
önündeki engeller emekliler için geçerli değildir. Meslek deneyimine 
sahip emekliler, bu nitelikleri ile özellikle ilçe belediyelerinde temel 
üyeler içinde yer almaktadır. Komisyonlarda ortalama %11 oranında 
paya sahip emekliler %18 ile en fazla plan ve bütçe komisyonlarında 
yer almaktadır.

Belediye meclisi komisyonlarındaki temel mesleklerden diğeri 
mühendisliktir. Mesleki olarak çatı bir kavram olan mühendislik, 
farklı alanlardaki uzmanlıkları içinde barındırmaktadır. Mühendislerin 
komisyonlardaki payı ortalama %11 düzeyindedir. En fazla %25 ile 
imar komisyonunda mühendis üyeler bulunmaktadır. Ulaşım ve trafik, 
dış ilişkiler ile doğal afet gibi belediye meclislerinde daha az görülen 
komisyonlarda mühendisler %15’in üzerindedir. Diğer komisyonlarda 
ise payları ortalama %5’in düzeyinde kalmaktadır.

6.4.4.1. imar Komisyonlarının Belediyelere göre  
meslek durumu

Meclis komisyonları türüne göre üyelerin meslek analizinde 
üçüncü aşamayı belediye çeşitlerine göre verilerin değerlendirilmesi 
oluşturmaktadır. Belediye meclislerinde daha sık olarak görülen 
komisyonlar bu kapsamda incelenmektedir. Belediye türüne göre 
yapılan analiz sonuçları genel sonuçlardan farklılık göstermektedir.

İmar komisyonları üyeleri içinde mühendis ve mimarlar toplamda 
%38,7’lik paya sahiptir. Bu oran büyükşehir belediyelerindeki 
imar komisyonlarında %77,8 gibi yüksek bir orana çıkmaktadır. 
Diğer meslekler oldukça düşük temsile sahiptir. Eldeki veriler, 
büyükşehirdeki mühendislerin büyük çoğunluğunun inşaat mühendisi 
olduğunu göstermektedir. 
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tablo 56. imar Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu (%)

Büyükşehir il Büyükşehir ilçe ilçe

meslek (%) meslek (%) meslek (%) meslek (%)

Mühendis 53,7 Mühendis 28,6 Mühendis 27,4 Esnaf 23,1

Mimar 24,1 Esnaf 21,4 Mimar 14,4 Emekli 19,2

Emekli 3,7 Mimar 21,4 Esnaf 8,5 Serbest 11,5

Serbest 3,7 Emekli 7,1 Ticaret 8,5 Mühendis 10,3

İktisatçı/
Ekonomist

3,7 Ticaret 7,1 Emekli 7,8 Mimar 9,0

Medya 
Çalışanı

3,7
Mali Müşavir/
Muh.

7,1 Müteahhit 4,1 Ticaret 7,7

Avukat 1,9
Tekniker/
Teknisyen

7,1 Yönetici 4,1 İşçi 3,8

Eczacı 1,9 Avukat 3,7 Ziraatçı 3,8

Mali Müşavir/
Muh.

1,9 Serbest 3,3
Tekniker/
Teknisyen

2,6

Mühendis ve mimarlar, büyükşehir ilçe belediyelerinde %41,8 ve 
il belediyelerinde %50 düzeyindedir. İlçe belediye meclislerindeki 
imar komisyonlarında ise çok farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 
En fazla paya sahip ilk 3 meslek esnaf, emekli ve serbest meslek olarak 
sıralanmaktadır. Mühendis ve mimarların oranı %19,3’de kalmıştır. 

Ekonomik seçkinlik ve imar faaliyetini bir arda temsil eden 
müteahhitlerin belediye meclisindeki üyelikleri ve özellikle imar 
komisyonunda yer almaları, yerel siyaset konusundaki tartışmalarda 
sıkça gündeme gelmektedir. Müteahhitler, çevre ve sağlık, sosyal 
hizmetler, ulaşım ve trafik, doğal afet gibi komisyonlarda %5-8 
aralığındadır. Araştırma verilerine göre imar komisyonlarında genel 
olarak müteahhitlerin oranı %2,8’dir. Bu oran büyükşehir ilçe 
belediyelerinde %4,1’e kadar çıkmaktadır. Bir şehirde müteahhitlik 
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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 vb. mesleğe sahip 
üyeler içinde geçerlidir. 

6.4.4.2. Plan ve Bütçe Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu

Plan ve bütçe komisyonlarında genel meslek dağılımında 
mali müşavir/muhasebeciler ilk sıradaydı. Belediye türlerine göre 
bakıldığında ise büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyelerinde mali 
müşavir/muhasebeciler ilk sıradaki yerini korumaktadır. Büyükşehir 
ve büyükşehir ilçe belediyelerinde mali müşavir/muhasebeciler daha 
yüksek oranda paya sahiptir. 

tablo 57. Plan ve Bütçe Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu (%)

Büyükşehir il Büyükşehir ilçe ilçe

meslek (%) meslek (%) meslek (%) meslek (%)

Mali Müşavir/
Muh.

36,8 Emekli 20,0
Mali Müşavir/
Muh.

26,4 Emekli 30,2

Mühendis 10,5
Mali Müşavir/
Muh.

20,0 Emekli 12,6 Esnaf 27,7

Ticaret 7,9 Doktor 13,3 Esnaf 8,3 Serbest 9,4

Yönetici 7,9 Esnaf 13,3 Yönetici 5,5
Mali Müşavir/
Muh.

6,3

Eğitimci 5,3 Mühendis 6,7 Ticaret 5,1 Ticaret 5,0

Esnaf 5,3 Müteahhit 6,7 İşletmeci 5,1 Ziraatçı 3,8

İş Adamı 5,3 İşletmeci 6,7 İktisatçı/Ekon. 4,3 Avukat 3,1

İşletmeci 5,3 Mimar 6,7 Serbest 3,1 Yönetici 2,5

Emekli 2,6 Ziraatçı 6,7 Avukat 2,4 Mühendis 1,9
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İlçe belediyelerinde ilk sıralarda emekli, esnaf ve serbest meslek 
sahipleri bulunmaktadır. Mali müşavir/muhasebeciler %6,3 ile 4. 
Sıradadır. İlçelerin eğitim düzeyi göz önüne alındığında uzmanlık 
isteyen mesleklerin büyükşehirlere göre daha az yer alması anlaşılabilir 
bir durumdur. Ancak, mali müşavir/muhasebeciler gibi ilçelerde 
mühendis ve mimara göre daha fazla yer alması beklenen bir meslek 
türünde 4. sıraya düştüğü görülmektedir. İlçe belediye meclislerinde 
esnaf, emekli ve serbest meslek sahiplerinin ağırlığı karşısında diğer 
meslekler geri planda kalmaktadır.

6.4.4.3. eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu 

Geniş çalışma alanına sahip Eğitim, kültür, gençlik ve spor 
kategorisindeki komisyon üyelerinin mesleklerinde belediye türlerine 
göre öne çıkan bir eğilim bulunmamaktadır. Meslek çeşitliliğinin 
daha fazla görüldüğü bu komisyonlarda, büyükşehirlerde ilk üç sırada 
emekli, ticaret ve mühendislik meslek kategorisi yer almaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinde emeklilerin oranının en yüksek olduğu 
komisyon türüdür. 

İl belediyeleri, bu tür komisyonların bulunmaması nedeniyle 
analize dahil edilmemiştir. Genelde büyükşehir belediyesi verileri ile 
paralellik gösteren büyükşehir ilçelerde ilk sıradaki meslekler ticaret, 
mühendislik ve işletmeci olarak sıralanmaktadır. Emekliler 6. sıraya 
düşmüştür. Büyükşehirde 8. sıradaki işletmeciler büyükşehir ilçede 3. 
sıraya yükselmiştir.

Normal ilçe belediyelerinde ilk sıradaki meslekler esnaf, emekli ve 
ticaret olarak sıralanmaktadır. Esnafların oranı ilçe belediyelerindeki 
diğer komisyonlara göre en yüksek düzeydedir. Müteahhitlerin 4. 
Sırada yer alması dikkat çekmektedir. 
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tablo 58. eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu (%)

Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

meslek (%) meslek (%) meslek (%)

Emekli 12,1 Ticaret 9,5 Esnaf 30,0

Ticaret 10,3 Mühendis 7,4 Emekli 13,3

Mühendis 8,6 İşletmeci 7,4 Ticaret 10,0

İktisatçı/Ekonomist 8,6 Esnaf 6,7 Müteahhit 6,7

Avukat 6,9 Yönetici 6,7 Avukat 3,3

Esnaf 6,9 Emekli 6,3 Eğitimci 3,3

Yönetici 6,9 Serbest 6,0 Serbest 3,3

İşletmeci 6,9 Müteahhit 5,6 İmalatçı 3,3

Eğitimci 5,2 Avukat 4,6 Mimar 3,3

Sanayici 5,2 Eğitimci 4,6 Ziraatçı 3,3

6.4.4.4. çevre ve Sağlık Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu

Teknik niteliği ağır basan çevre ve sağlık komisyonları üyelerinin belediye 
türlerine göre farklılaşan bir meslek dağılımı bulunmaktadır. Büyükşehir 
belediyelerinde mühendisler ilk sırada yer almaktadır. Doktor ve esnaf 
üyeler diğer öne çıkan mesleklerdir. Doktorlar büyükşehir belediyelerinde 
sadece bu komisyon türünde ikinci sıraya kadar çıkabilmiştir.

Çevre ve sağlık komisyonlarının il belediye meclislerinde 
bulunmaması nedeniyle bu belediyeler analize dahil edilmemiştir. 
Büyükşehir ilçe belediyelerindeki üyelerin meslekleri, büyükşehir 
meclisindeki komisyonlara göre farklılıklar göstermektedir. Komisyon 
üyelerinin mesleklerinde ilk sırada ticaret, emekli ve esnaf gelmektedir. 
Ticaretle uğraşan üyelerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Doktor ve 
mühendis üyelerin oranı 7. ve 8. sıraya düşmüştür. Büyükşehirde 9. 
sırada olan eczacılar, büyükşehir ilçede 6. sıraya çıkmıştır.
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tablo 59. çevre ve Sağlık Komisyonlarının  
Belediyelere göre meslek durumu (%)

Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

meslek (%) meslek (%) meslek (%)

Mühendis 25,8 Ticaret 11,6 Emekli 33,3

Doktor 16,1 Emekli 10,0 Esnaf 20,8

Esnaf 12,9 Esnaf 8,4 Doktor 16,7

Emekli 6,5 Yönetici 7,4 Eczacı 8,3

Mimar 6,5 Serbest 6,8 Eğitimci 4,2

Avukat 3,2 Eczacı 6,8 Ticaret 4,2

İş Adamı 3,2 Doktor 4,7 Yönetici 4,2

Yönetici 3,2 Mühendis 4,2 Serbest 4,2

Eczacı 3,2 Müteahhit 4,2

İşletmeci 3,2 İş Adamı 3,7

Normal ilçe belediyelerindeki komisyonlarda üyelerin meslekleri 
içinde ilk iki sırada ilçelerdeki temel meslek olan emekli ve esnaf 
bulunmaktadır. Sağlık alanındaki mesleklerden doktor ve eczacı 
üyelerin oranı ilçe belediyelerinde yükselmektedir. İmar ile plan ve 
bütçe komisyonlarındaki uzmanlık isteyen mesleklerden mühendis, 
mimar ve mali müşavir/muhasebecilerin oranları ilçe belediyelerinde 
düşerken doktor ve eczacıların payının yükseldiği görülmektedir.

6.4.4.5. Sosyal Hizmet Komisyonlarının Belediyelere   
göre meslek durumu

Sosyal hizmetlerle ilgili komisyonlar, ağırlıklı olarak 
büyükşehirlerdeki belediyelerde kurulmuş durumdadır. Büyükşehir 
belediye meclisindeki komisyonlarda mali müşavir/muhasebeci, 
mühendis ve ticaretle uğraşanlar ilk sıralarda yer almaktadır. Sosyal bir 
komisyon olmasına karşın uzmanlığa dayalı meslekler ön plandadır. 
Büyükşehir ilçe belediyelerinde müşavir/muhasebeci ve mühendis 
üyelerin oranı düşmektedir. Ticaretle uğraşanlar ilk sıradadır. Normal 
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ilçe belediye meclislerinde az görülen sosyal hizmet komisyonlarında 
baskın meslekler olan esnaf ve emekliler ilk sıradadır.

tablo 60. Sosyal Hizmetlerle ilgili Komisyonların  
Belediyelere göre meslek durumu (%)

Büyükşehir Büyükşehir ilçe ilçe

meslek (%) meslek (%) meslek (%)

Mali Müşavir/Muh. 20,0 Ticaret 13,3 Emekli 37,5

Mühendis 16,0 Emekli 9,4 Esnaf 25,0

Ticaret 12,0 Yönetici 7,8 Avukat 12,5

Emekli 8,0 Mühendis 6,3 Mühendis 12,5

Yönetici 8,0 Serbest 6,3

İşletmeci 8,0 Ev Hanımı 6,3

Sanayici 8,0 Esnaf 5,5

Doktor 4,0
Mali Müşavir/

Muh.
5,5

Eğitimci 4,0 İş Adamı 3,9

Esnaf 4,0 İşletmeci 3,9

1. 
1. 
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1. Sonuç ve  
değerlendirme

1. 
Belediye meclislerindeki üyelerin genel üye profili yanında, karar 

alma sürecinde temel role sahip, çekirdek kurul niteliğindeki meclis 
komisyonlarının üye profili de önemli bir çalışma alanı durumundadır. 
Yerel hizmetlerin kazandığı teknik boyut ve karmaşıklık, karar alma 
sürecinde ihtisas komisyonlarını daha önemli hale getirmiştir. Diğer 
taraftan, komisyon üyelerinin genellikle mecliste daha etkin konumdaki 
üyelerden oluşmaları, meclisin karar alma süreci üzerinde etkili 
faktörlerin analizi bakımından da farklı ipuçları sunabilmektedir. Bu 
çerçevede tasarlanan Marmara Bölgesi’ndeki belediye meclislerinde 
yer alan ihtisas komisyonları üye profili araştırması önemli bulgular 
sunmaktadır. Bir yandan karar alma sürecinin temel aktörü olan 
meclis ve komisyon üyeleri, diğer yandan karar alma süreci üzerinde 
etkili olabilecek belediye dışı faktörlerin muhtemel etki noktaları 
konusunda veriler elde edilmiştir. 

Araştırma uygulanan 95 belediye meclisine ait üye sayısı, siyasal parti 
durumu, üye çoğunluk yapısı ve cinsiyet durumu araştırma kapsamında 
elde edilen ilk veri grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın esas alanı 
olan meclis komisyonları ile ilgili olarak, 512 komisyonda yer alan 2.531 
üyenin yaş, siyasal parti, cinsiyet, eğitim ve meslek özellikleri ile ilgili 
veriler elde edilerek analiz edilmiştir. Ayrıca, belediyelerdeki komisyon 
sayıları ve komisyon türleri hakkında genel bir harita da çıkarılmıştır. 

Komisyonların incelendiği belediye meclisleri, üye sayıları 
bakımından dengeli bir ölçek dağılımına sahiptir. Belediye 
meclislerinde 2 ve 3 partili bir yapı ağırlık kazanmaktadır. 
Büyükşehirlerde 2 partili yapı daha çok görülür iken ilçe 
belediyelerinde 3 partili yapı baskındır. Marmara Bölgesi’ndeki 
belediye meclislerinde çoğunluğu elinde tutan iki ana parti AKP ve 
CHP’dir. Üçüncü parti olan MHP, iki ana partiye göre düşük üye 
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sayısına sahiptir. Diğer siyasal Partiler %1’in altında üye oranları ile 
meclislerde düşük düzeyde temsil edilmektedir. 

Seçimlerde uygulanan onda birlik baraj ve kontenjan yönteminin 
amaçladığı güçlü meclis çoğunluğu incelenen belediye meclislerinde 
de gözlemlenmiştir. Meclislerin %89’unda iktidar partisi %50’nin 
üzerinde çoğunluğa sahiptir. 

İncelenen belediyeler genel olarak 1/3 oranında 2 komisyonlu 
bir meclis yapısına sahiptir. Özellikle ilçe belediye meclisleri 2/3 
oranında 2 komisyonludur. Büyükşehirlerdeki belediye meclislerinde 
ise komisyon sayısı artarak 19’a kadar çıkmaktadır.

Belediye meclislerinde 114 farklı isimde komisyon tespit 
edilmiştir. Belediyenin alanına giren hemen her konuda bir 
komisyona rastlamak mümkündür. Bu komisyonlar 11 başlık altında 
sınıflandırılmıştır. İncelenen belediyelerde “imar”, “plan ve bütçe” ile 
“eğitim, kültür, gençlik ve spor” komisyonları en fazla görülen 3 türü 
oluşturmaktadır. Büyükşehirlerde komisyon sayısına paralel olarak 
komisyon çeşitliliği de artmaktadır. İl ve ilçe belediyelerinde imar ile 
plan ve bütçe komisyonları ağırlıklıdır. Diğer komisyon türlerine daha 
az rastlanmaktadır. Toplumsal ve siyasal özellikler nedeniyle farklı 
belediye türlerinde farklı komisyon üye profilleri söz konusudur. 
Bununla birlikte, büyükşehir belediye meclisleri ile büyükşehir ilçe 
belediye meclisleri nispeten benzer bir profile sahiptir. 

Komisyon üyeleri, meclislerin üye yapısına paralel olarak erkek 
egemen bir görünüme sahiptir. Bununla birlikte, kadın üyeler 
meclisteki oranların üstünde komisyonlarda yer almaktadır. Bu durum 
üzerinde, kadın üyelerin eğitim düzeyinin yüksekliğinin etkisi de 
bulunabilir. Kadın üyelerin komisyonlarda temsilinde belediye türleri 
bakımından önemli farklar görülmemektedir.

Komisyonların genel yaş ortalaması 46’dır. Komisyonlarda genç 
üyelerin azlığı dikkat çekerken, orta yaşlı üyeler ağırlıklı bir yapı 
söz konusudur. Bununla birlikte, büyükşehirlerdeki belediyelerde 
gençlerin oranı yükselmektedir. Yaşlı kategorisindeki üyeler, gençlere 
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göre daha fazla oranda komisyonlarda yer almaktadır. AKP’li komisyon 
üyeleri CHP ve MHP’li üyelere göre daha genç bir profile sahiptir.

Komisyon üyelerinin eğitim düzeyi, Marmara Bölgesi’nin eğitim 
düzeyi ortalamasının oldukça üstünde yer almaktadır. Komisyon 
üyeleri içinde lisans ve üstü mezunları oranının %50’ye ulaşması, 
bunun temel göstergesidir. Büyükşehirlerdeki belediyelerde eğitim 
düzeyi daha da yükselmektedir. İlçe belediyelerinde eğitim düzeyi 
genel ortalamanın altına düşmektedir. 

AKP’li komisyon üyelerinin CHP ve MHP’li üyelere göre daha 
eğitimli bir profili bulunmaktadır. Kadın üyeler komisyonlarda az 
oranda yer almakla birlikte, eğitim düzeyleri erkek üyelerin üstündedir. 
Komisyonlardaki genç üyelerin daha eğitimli olduğu görülmektedir. 
Üyelerin yaşı arttıkça eğitim düzeyinin düştüğü konusunda genel 
eğilim bulunmakla birlikte, 65 yaş üstü üyelerin sahip olduğu 
%55’lik lisans ve üstü mezuniyet oranının oluşturduğu istisnalar da 
bulunmaktadır.

Komisyonlardaki üyelerin geniş bir meslek yelpazesine sahip 
olduğu görülmektedir. Üyelerin 1/3’ü uzmanlık isteyen mesleklere 
sahiptir. Esnaf, emekli, mühendis, ticaret ve avukatlık en fazla paya 
sahip ilk 5 mesleği oluşturmaktadır. Büyükşehirlerdeki belediyelerde 
uzmanlık isteyen mesleklerin oranı artmaktadır. Genel meslek 
ortalamasından farklı olarak, en fazla orana sahip ilk beş meslek; 
mühendis, avukat, mali müşavir/muhasebeci, mimar ve ticaret olarak 
sıralanmaktadır.

İl ve ilçe belediyelerinde uzmanlık isteyen mesleklerin oranı 
azalmaktadır. Bu belediyelerde esnaf, emekli ve serbest meslek sahibi 
üyeler ilk sıradadır. Erkek üyeler genel ortalamalara yakın meslek 
özelliklerine sahip iken kadın üyelerde daha çok görülen meslekler avukat, 
emekli, eğitimci, ev hanımı, mimar ve eczacı olarak sıralanmaktadır.

Komisyon türlerine göre üyelerin yaş analizi, genel sonuçlardan 
farklılaşan bir yaş dağılımını göstermektedir. Hukuk, eğitim ve 
kültür ile dış ilişkiler komisyonları üyeleri daha genç bir görünüme 
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sahiptir. Belediyelerdeki temel komisyonlardan imar ile plan ve bütçe 
komisyonları orta yaş ağırlıklı üye profili çizmektedir.

Erkek üyeler plan ve bütçe, ulaşım ve trafik, imar ve tarife 
komisyonlarında daha fazla orana sahiptir. Bu komisyonlarda kadın 
üyeler, diğer komisyonlara göre daha az tercih edilmiştir. Kadın 
üyeler, sosyal hizmetler, dış ilişkiler, çevre ve sağlık komisyonlarında 
kendileri için yüksek paylara ulaşmaktadır.

Dış ilişkiler, doğal afet ve hukuk komisyonları üyelerinin eğitim 
düzeyi daha yüksektir. İmar ile plan ve bütçe komisyonlarının eğitim 
profili nispeten orta düzeylerde kalmıştır. Lisans ve üstü eğitimde 
imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu üyelerinin oranı %50 
düzeyindedir. Tarife ve esnaf, çevre ve sağlık ile ulaşım ve trafik 
komisyonlarının eğitim düzeyi ise diğerlerine göre daha düşüktür. 
Belediye türlerine göre de üyelerin eğitim profilinde değişimler 
olmaktadır. Genel olarak büyükşehirlerdeki komisyon üyeleri ilçedeki 
üyelere göre daha eğitimli bir profile sahiptir. Özellikle lisans ve 
üstü eğitime sahip üyelerin oranı, büyükşehirlerdeki komisyonlarda 
yükselmektedir.

Komisyon üyeleri profili araştırmasının en önemli sonuçlarından biri 
komisyon türlerine göre meslek verilerinin değerlendirilmesi ile elde 
edilmiştir. Bu kapsamdaki sonuçlar, komisyonların çalışma alanları ile 
meslekler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Belediyenin en temel 
komisyonu olarak görülen imar komisyonu üyelerinin meslekleri içinde 
mühendis ve mimarlar ilk sırayı almaktadır. İlçeler bu durumun istisnasını 
oluşturmaktadır. Belediyelerde ikinci önemli komisyon olarak kabul 
edilen plan ve bütçe komisyonu üyelerinin meslekleri içinde çalışma 
alanına paralel biçimde mali müşavir/muhasebeciler öne çıkmaktadır. İlçe 
belediyelerindeki komisyonlar bu durumun istisnasını oluşturmaktadır.  
İmar ile plan ve bütçe komisyonlarında uzmanlığa dayalı meslek sahibi 
üyeler, diğer komisyonlara göre daha fazla yer almaktadır. 

Eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonları kategorisinde belli 
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bir meslek yoğunlaşması bulunmamaktadır. Komisyonun çalışma 
alanının genişliğine ve sosyal nitelikte olmasına paralel olarak meslek 
yelpazesi de geniştir. Tarife ile ilgili komisyonlarda esnaf, emekli ve 
ticaret ağırlıklı bir üye yapısı bulunmaktadır. 

Nispeten teknik bir çalışma alanına sahip olan çevre ve sağlık 
komisyonlarının üye profili, fonksiyonel alanla paralellik gösteren 
bir meslek yoğunlaşması göstermemektedir. Sağlık ve teknik alanla 
ilgili az sayıda meslek sahibi üyenin varlığı söz konusudur. Avukat 
üyelerin yüksek oranda bulunduğu hukuk komisyonlarının üye profili, 
çalışma alanı ile paralel bir mesleki yoğunlaşmaya sahiptir. Geniş bir 
fonksiyonel alana sahip sosyal hizmetler komisyonların üye profilinin 
de bu özelliğe paralel biçimde oluştuğu görülmektedir.

Avukatlar, hukuk komisyonlarında ağırlıklı olarak yer alırken, esnaf 
ve emekli üyeler tüm komisyonlarda önemli oranda bulunmaktadır. 
Emekli üyeler, diğer meslek kategorilerinden farklı olarak, çeşitli 
çalışma alanları ve uzmanlıkları içinde barındırmaktadır. Mühendisler 
imar, ulaşım ve trafik ile dış ilişkiler, doğal afet gibi komisyonlarda 
oran olarak daha fazla yer almaktadır.

Komisyon türlerine göre yapılan meslek analizi, belediye türüne 
göre genişletildiğinde sonuçlarda önemli farklılaşma söz konusudur. 
İmar komisyonlarında önemli yeri olan mühendis ve mimarların 
oranı büyükşehirlerdeki belediyelerde oran olarak artarken ilçe 
belediyelerinde oldukça düşmektedir. Benzer şekilde plan ve bütçe 
ile sosyal hizmetler komisyonlarında büyükşehirlerde mali müşavir/
muhasebeci ve mühendislerin oranı yükselirken ilçe belediyesinde 
düşmektedir. Buna karşın eğitim ve kültür ile çevre ve sağlık gibi 
komisyonlarda büyükşehirler ile ilçe belediyeleri arasında özel bir 
farklılık bulunmamaktadır.

Belediyenin ölçeği ve şehirdeki ekonomik ilişkilerin niteliğine 
göre komisyon üyelerinin eğitim ve meslek durumları da farklılıklar 
gösterebilmektedir. Araştırmanın uygulandığı Marmara Bölgesi 
eğitim, kültür, ekonomi, kentsel altyapı, nüfus yoğunluğu, kentli nüfus 
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oranı gibi pek çok parametre bakımından ülkenin en gelişmiş bölgesi 
durumundadır. Bölgenin sahip olduğu nispeten gelişmiş sosyal 
ve ekonomik özelliklerin, belediye meclislerindeki üye profilinin 
şekillenmesi üzerinde etkisi vardır. Özel sektöre dayalı yapının 
getirdiği meslek çeşitliliği ve uzmanlığa dayalı meslek potansiyelinin 
özellikle büyükşehirlerdeki komisyonlara yansıdığı görülmektedir. 
Ayrıca, meclisin oluşma yönteminin bir sonucu olarak büyükşehir 
belediyelerinde, daha üst düzeyde eğitim ve meslek niteliklerine 
sahip üyeler yer almaktadır. 

Kamu görevlilerinin meclis üyesi seçilmesi önündeki engeller, 
meclislerdeki meslek çeşitliliğini ve uzmanlığı da azaltan bir etkiye 
sahiptir. Büyükşehirlerdeki belediyelerde bu durumun meclislerdeki 
etkisi sınırlı iken ilçe belediyelerinde bu etkiyi açık olarak görmek 
mümkündür. İlçe belediyelerindeki komisyonlarda esnaf, emekli 
ve serbest meslek sahiplerine dayanan yapının varlığını sürdürdüğü 
görülmektedir. 

Yerel iktidar yapısının büyükşehirlerde yer alan belediyelerde 
toplumsal iş bölümündeki gelişmeye paralel biçimde, uzmanlığa dayalı 
meslekler başta olmak üzere, çeşitlendiği görülmektedir. Normal ilçe 
belediyelerinde esnaf, emekli ve serbest meslek sahiplerinin yerel 
iktidar yapısında ağırlığı sürmekle birlikte, önceki dönemlerden farklı 
olarak mesleki çeşitliliğin de nispeten arttığı gözlemlenmiştir. 

Büyükşehirlerde ve ilçelerdeki belediyelerin komisyon üyeleri 
profilinin ekonomik ve sosyal değişimlere paralel olarak farklılaşma 
gösterdiği, en azından komisyon üyelikleri konusunda net olarak 
görülmektedir. Meclislerin ve komisyon üyeliklerinin profilindeki 
çeşitlenme, toplumun çok farklı kesimlerinden ve meslek gruplarından 
temsilcilerin sayısının artması, yerel siyaset alanının daha parçalı ve 
daha rekabetçi bir yapısını da besleyen bir durumdur. 

Yerel siyaset ve içinde yerel iktidar alanının çok parçalı ve rekabete 
dayalı olması, karar alma süreçlerinin daha demokratik hale gelmesi 
bakımından da önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ölçek faktörünün 
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demokratik süreçlere olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir. 
Araştırma sonucunda ortaya konduğu gibi, büyükşehirlerdeki 
komisyon üyelerinin mesleki çeşitliklerinin daha fazla olması, 
buna karşın ilçelerdeki profilin daha az çeşitlilik göstermesi, 
ilçelerdeki yapının demokratikliğinin daha çok sorgulamasına neden 
olabilmektedir. Ancak, daha küçük ölçekli ilçe belediyelerinin halka 
yakınlık ve temsilcilere ulaşma avantajlarını içermesi buna karşın 
büyükşehirlerdeki belediyelerin bu konulardaki dezavantajları, bu 
tür tartışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.  Büyükşehirlerde 
daha parçalı ve rekabetçi bir yerel siyaset alanının varlığına rağmen 
ölçek büyüklüğü, yerel karar alma süreçlerine etki noktasında, 
ilçelere göre daha güçlü informel ilişkiler ağının oluşmasına da zemin 
hazırlayabilmektedir.

Belediyelerde komisyon üyeleri belirlenirken etik ilkelere dikkat 
edilmesi önem taşımaktadır. Aslında bu yaklaşımı meclis üyesi 
adaylarının tespitine kadar götürmek daha yerinde bir yaklaşımdır. 
Üyelerin mesleği ile komisyonun çalışma alanı arasındaki ilişki, 
üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif biçimde yapmalarını 
zedeleyecek bir nitelikte olmamalıdır. İmar komisyonu-müteahhit üye 
ilişkisinde olduğu gibi etik ilkeleri zedeleyen üye profilleri, yozlaşma 
olgusuna kadar gidebilecek etik açığına neden olabilmektedir. 

Meclis komisyonlarının üye profili, komisyonların çalışma alanları 
ile ilgili mesleklerin az ya da çok oranda komisyonlarda temsil 
edildiğini ortaya koymaktadır. Bu belediye meclisleri bakımından 
olumlu bir görüntüdür. Güçlü komisyonlar güçlü bir meclisin de ön şartı 
durumundadır. Güçlü komisyonların desteğini sağlayabilmiş bir karar 
sürecine sahip meclislerin, belediye bürokrasisi ve yürütme organının 
yönlendirmelerine karşı daha dirençli karşı duruş sergileyebilmeleri 
mümkün olabilmektedir. Bu noktada, komisyonların daha etkin 
çalışma yürütebilmesi için belediye içi ve dışı bazı süreçlerin de iyi 
işletilmesi önem taşımaktadır. 

Meclis üyelerinin seçimlerden sonra eğitim programları ile 
desteklenmesi, komisyon üyeliklerinde muhalefete mensup üyelere 
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de çoğunluk durumuna bakılmaksızın yer verilmesi, komisyonlar 
oluşturulurken üye ile komisyon çalışma alanı ilişkisinde etik ilkelere 
dikkat edilmesi, bürokrasi ile komisyonlar 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 dikkat edilmesi gereken 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, toplumun çeşitli kesimlerinin, uzmanların, 
üniversite, kamu kurumları ve kent konseyi gibi organizasyonların 
görüşlerini almaları raporların niteliğini zenginleştiren bir yöntemdir. 
Komisyonlar kendi çalışma alanlarında belediye paydaşlarının 
bilgi ve görüşlerini ifade etmeleri noktasında adeta bir organizatör 
ve moderatör rolüne sahip olmalıdır. Bu yaklaşım, “kim yönetir?” 
sorusuna “halk için temsilciler yönetir” cevabının verilebilmesi için 
bir ön koşul durumundadır. Komisyon üyelerinin profil çeşitliliği 
bu ilişkilerin geliştirilmesine olumlu katkı yapabilecek bir unsurdur. 
Şehirdeki bir çok kesimle şeffaf, formel ve demokratik bir yaklaşımla 
kurulacak ilişkiler komisyonlara ve meclisin karar alma sürecine çıkar 
grupları tarafından şeffaf olmayan, informel ve kamu yararına aykırı 
biçimde yapılan girdilerin etkisinin de azaltılması bakımından bir güç 
sağlayacaktır. 
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