MUGLA'DA KENT YONETiMiNE KATILIMIN BiR ORNEGi
OLARAK KENT MECLisi

Sergender SEZER'

Tiirkiye'de 20'den fazla kentte, kent senatosu, kent konseyi, kent
kurultayt, kent parlamentosu vb. adlarla uygulamast goriilen kent meelisi tUrU,
benzer uygulamalan olan farkh olu~umlar, iilkemiz i9in en fazla 10 yIlhk bir
ge9mi~e sahiptir. Battda benzer uygulamalan oldugunu ve bunlarm yasal bir
statiilerinin oldugunu biliyoruz. TUrkiye'de bu tUr olu~umlann henUz yasal bir
dayanagt yoktur. Aneak, Birle~mi~ Milletler Kalkmma Komisyonu'nun,
Habitat'm ve Yerel GUndem 21 projesinin destekledigi ve TUrkiye
hUkUmetlerinin de bu tUrden olu~umlara AB sUrecinde steak bakttgt i9in bir
me~ruluk kazanmt~ttr.

Ozellikle Avrupa Birligi, TUrkiye'de yerel yonetimlerin daha demokratik,
daha katthmet, daha ozerk ve daha ~effaf hale getirilmesi i9in isteklerde
bulunuyor. Kamu Yonetiminin Yeniden Yaptlanmast 9ah~malan i9inde
haztrlanan Yerel Yonetimler Kanun Tasanst'nda "Kent Konseyi" adt altmda ve
uygulamadaki kent meelislerine benzer bir yapt hedeflenmektedir. Eger bu
tasan yasala~trsa, meveut olan kent meelisleri de yasala~mt~ ve olmayan
kentlerde de kurulmast zorunlu hale gelmi~ olaeakttr. Bu nedenle kent meelisi
tUrUnde olu~umlart olan kentler 90k daha haztrltkh olarak yeni bir doneme
gireeeklerdir.
Kent yonetimi ve kent yonetimine kattltm kavramlan i9inde y6netim ve
kattltm kavramlanm barmdtrdtklan i9in daha 90k siyaset ve kamu yonetimi
bilimlerinin ilgi alam olarak degerlendirilmi~lerdir. Oysa bu kavramlann
disiplinler arast bir potada degerlendirilip ineelenmesi 90k daha faydalt olaeagt
kamsmdaytz. <;:iinkU, bu kavramlann, siyasal, kentbilimsel, sosyolojik, sosyal
psikolojik, yonetim bilimsel ve hatta iktisadi yanlan vardtr. Bu 9alt~mada, kent
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yonetimine katthm, Tiirkiye'de yeni bir katthm biyimi olan kent meclisleri
genelinde Mugla Kent Meclisi ozelinde ele ahnacak ve tartl~llacaktlr.

1. SiYASAL KATILMA VE KENT YONETiMiNE KATILIM

Teokratik ve otokratik siyasal rejimlerin en onemli ozellikleri; bu
rejimlerde siyasetin belirli bir azmhgm elinde olmasl, halkm siyasete
katthmmm ontiniin bu azmhk tarafmdan ylkanlml~ yasalarla engellenmi~ olmasl
ve siyasetin halktan insanlar iyin tehlikeli bir ugra~ olmasldlr. Siyasetin
toplumun genelinin ilgi alanmm dl~mda tutulmasl, bu siyasal rejimlerin ayakta
kalmasmm da bir on ko~ulu ve yoziimiidiir. Tarihe siyaset sosyolojisi aylsmdan
baklldlgmda; siyasal katIhm ko~ullarmm toplumun geneli iyin demokratik hale
gelmesi (ki; bu demokratiklik tartl~mahdlr) veya siyasetin toplumsalla~masl,
oldukya zorlu bir stirey sonunda miimktin olabilmi~tir. Siyasal kattlma, uzun bir
siyasal ve toplumsal ko~unun sonucunda vanlan, yagda§ demokratik bir
kurumdur Ve demokrasilerde anayasal bir temele sahiptir. Katilma, siyasal
sistemlerin olu~ma tiiriine ve olu~ma gelenegine gore ya vardlr ya yoktur. Eger,
sistem yonetenlerin ozgiirliigiinti yonetilenler adma slnIrhyorsa, demokratik bir
yapl, yonetilenlerin ozgiirliigii yonetenler iyin slnIrlamyorsa otokratik bir sistem
soz konusudur (C;ukuryaYlr, 2002: 24-25).
Siyasal katilma Duverger tarafindan siyasal toplumsall~ma olarak kabul
edilir. Duverger'e gore, siyasetin toplumsalla~masmm, iktidann me~ruiyetine
katkl saglamaktadlr. Ancak bu iktidar belirli stirelerle kullamlan ve seyimlerle
ba~kalarma devredilebilen, muhalefeti olan demokratik iktidardlr. "Modem
batth rej imler, bu baklmdan ozel bir nitelik ta~lrlar; yogulculuk, bunlarm
me§ruluk sisteminin bir ogesidir. Demokrasinin kendi degerlerine gore me§ru
olabilmesi, bu degerlerin de belli bir Olytide yadsmabilecegini kabul ehnesiyle
miimkiin olur. Muhalefetsiz bir demokrasi, demokrasi olamaz. Fakat, muhalefet
ve yogulculuk da bazl slmrlan a~amaz; eger a~arsa genel olarak kabul goren hiy
bir deger de kalmayacagmdan, ortada me~ruluk da kalmaz" (Duverger, 1982:
154-155).
Siyasal katthm, siyasal bir yonetim biyiminin oldugu her mekanda var
olabilirken, kent yonetimine katthm, kentle~menin oldugu ve kente ozgti bir
orgiitlenme, i~b6liimU ve ya~am biyiminin oldugu mekanlarda olabilecek bir
katthm tUrUdUr. Kentle~me daha yok nicelikse1 bir biiyiimeyi, degi§meyi ve
geli§meyi iyerirken "Kentlile§me", ya da "kentli olmak" birey Olyeginde bir
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degi~im

sUreeidir. Bu sUrey toplum olyegindeki kentle~me sUreeinin bireye
yanslmaSldlr. "Kentlile~me, kentle~me aklml sonueunda toplumsal degi~menin
insanlann davram~lannda ve ili~kilerinde, deger yargllannda ve ya~am
biyimlerinde degi~iklik yaratmasl slireeidir" (Kele~, 1972: 68).
Her kentin temelinin bir koy oldugu dli~UnUldligunde, kentle~me, bir
kentin nieeliksel, i~levsel ve i~b6IUmU aylsmdan degi~ime ugramasl olarak
kabul edilebilir. Bu durumda kentlile~me sUreci de, klrdan kente gOy sonueu
ki~inin kente ozgU i~lerde yah~maSl, kente ili~kin davram~ kahplanm
benimsemesi ve kentin sundugu olanaklardan yararlanmasl yonUndeki bir
degi~imdir (Erkut, 1991: 52). Kentte ya~ayan insanlann ya~adlklan kentte
meydana gelen degi~imlerden, kentin geleeegi ile ilgili alman kararlardan, aym
dereeede etkileneeegi veya herkesin kentteki karar alma mekanizmalan ve
slireeine aym dUzeyde katIlaeagml ya da katIlmasl gerektigini soylemek
mlimkUn degildir. Kesin hatlanyla bir kentli insan tamml yapamasak da
gUnlimUz sosyal bilimeilerinin bUyUk yogunlugunun ortak kamslyla, "kentli
insan, orgUtierin yogurdugu, ~ekillendirdigi insan demektir. OrgUtler iyinde
dogan, egitilen, yah~an, bo~ zamanlanm degerlendiren insan, kentlile~mi~
insandir" (Oneli, 1976). Bu ortak kamdan hareketle, gUnlimUzde, Tlirkiye'de
yonetime halk katIhmml saglamaYI amaylayan organizasyonlara ilginin oldukya
dU~Uk kalmasl, Tlirk toplumunun orgUtlenmede gosterdigi yekingenlige,
isteksizlige ve kentli olma bilineine tam olarak eri~ememesine baglanabilir.
Oysa, geryek anlamda kentte ya~ayan insanlarm hiy degilse bUyUk
yogunlugunu memnun edeeek ~ekildeki kent sorunlannm yozUmli, toplumun
orgUtiU davram~lyla kente sahip ylkmasmdan geyer. "Kent yonetimine ve kent
planlamasma kentte ya~ayanlann katIhml, demokratik bir sistem iyin
vazgeyilmezdir. Aneak, bunun olabilmesi, demokrasi ve katIhm bilineini
edinmi~, orgUtienmi~ kentlilerin var olmaSI ile mlimkUndUr" (Karabey, 1980:
93-94).
Yerel dlizeyde olu~turulmu~ olan kent yonetimleri ya da bilinen adlyla
yerel yonetimler yerel toplulugun ortak yerel ihtiyaylannm kar~danmasl ve
sorunlanmn ortak bir fikir ve dU~linee platformunda yozlimlenmesi iyin verimli,
etkin ve yerel ko~ullara duyarh yonetsel kararlann almmasml ve uygulamasml
saglayarak "demokrasiyi" ve "refahl" geli~tirmelidirler. Yerel yonetimleri bu
konuda gUylU ve etkin kllan fakt6rlerden biri, oneelikle halkm her dlizeyde ve
slirekli 'katlhml', digeri yerel imkanlar konusunda bilgili, yerel halkla gUnllik
yUz yUze ili~kiler iyinde ve hesap verme sorumlulugu altmda yah~an yerel karar
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verici ve yoneticilerin varhgl olmahdlr (IULA-EMME, 2000: I). Bu durum,
"Kentte insan Haklan Avrupa ~artl"na gore ~u ~ekilde aylklanmaktadlr: "Kent
toplumsal ve yevresel geli~im ~artlanm burada bulabilme hakkma sahip olan,
dayam~ma gorevlilerinin sorumlulugunu ta~lyan, tUm kentteki ya~ayanlara ait
ortak mekandlr. Yerel yonetim yetkilileri ellerindeki bUtUn olanaklan seferber
ederek, herkesin saygmhk gormesini ve kentlilerin ya~am kalitesine iizen
gosterilmesini kolayla~tlflrlar (M. I.l-2). Demokratik katlhm, yerel karar
mercilerinin yenilenmesine yonelik sUreli seyimlerden ayn olarak desteklenir.
Bu amayla kentliler ve dernekleri kamusal gorU~melere kattlabilir, yerel
top1tilugu ilgilendiren giri~imler konusunda yerel yonetim yetkililerini
sorgulayabilir ve gerek yerel referandum yoluyla dogrudan, gerekse halka aylk
toplantllar ve sivil etkinlikler yoluyla fikir beyan edebilirler (M. VIII-3)"
(Tekeli ve ilkin, 2003:121-123).

2. KENT YONETiMiNE KATILIMIN BiR TURU OLARAK KENT
MECLisLERi

Tiirkiye'de genel olarak, hemen hemen herkes tarafmdan ve sUrekli
ele~tirilmesine ragmen mevcut yerel yonetim sistemini devam ettirmeye yonelik
statUkocu bir aniaYI~ hUkiim sUrmektedir. <;:UnkU, mevcut sistemde ylkar
gruplarmm amayiarma uia~masl, gUylti belediye ba~kammn ve geri planda
kalmalarma ragmen meclis Uyelerinin iktidanm istedikleri gibi kullanmalan ve
sUrdUrmeleri yok daha kolaydlr. Ancak buna ragmen iilke genelinde degi~ik
kentlerde, Avrupa Birligi sUrecine paralel olarak ve Yerel GUndem 21 'in de
etkisiyle kent kurultaYI, kent senatosu, kent parlamentosu ya da kent meclisi
admda olu~umlara gidilmi~tir. Genellikle belediye ba~kaniarmm oncUlUgU ve
istegi ile daha yok tepeden ba~layan bir iirgUtlenme ozelligi gosteren bu
olu~umlar, kent yonetimine katlhm anlammda TUrkiye'de oldukya onemli ve
yeni bir katlhm anlaYI~1 getirmi~lerdir. Urla'da "Kent Senatosu", Aliaga'da
"Kent Parlamentosu", Milas'ta "Kent KurultaYI", Bursa, Antalya, izmit, Dikili
ve Kar~lyaka'da "Kent Mec1isi" (Erten, 2004: 44-53) admdaki olu~umlar farkh
sebeplerden dolaYI tam olarak amaylarma ula~amaml~ttr. Amaylanna
ula~amamalarmda; tepeden orgUtlenilmeye yah~llmasl, kattlanlarm kendi
dii~Uncelerinin dikkate ahnmayacagl ya da ahnmadlgl yiinUndeki kaygl ve
ele~tirileri, muhalefet partilerinden olan insanlarm bu platform Ian iktidardaki
partilere kar~1 kullamrken abartlya kaymasl, kentte siiz sahibi olan ki~i veya
kurumlarm kendilerini sUrekli one ylkarma istekleri gibi yok ye~itli nedenler
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Yukanda saYllan kentlerin yogunda bu olu~umlar; kapsamlan
iiye potansiyeli ve etkinlikleri
dii~mii~ de olsa varhklarml
siirdiinnektedirler.

etkili

olmu~tur.

daralml~,

Bu tiir olu~umlara geni~ kitlelerin katlhmml ve bu katIhmlarmm
siirekliligini saglamak gorevini daha yok yerel yonetimlerin iistlenmesi gerektigi
kamsmdaYlz. Bunun yasal olarak da diizenlenmesi yok daha dogru bir davram~
olacaktIr. "Demokrasileri geli~mi~ iilkelerde sorun, toplumsal taleplere daha iyi
cevap verebilmek ve daha yok etkenlik konularmda ortaya ylkmakta iken;
demokrasileri geli~memi~ iilkeler aylsmdan durum; hem merkezi idareler
kar~lsmda bir anlamda savunmaCl bir pozisyonda bulunmaYl gerektirirken (ki,
bu ozerklik iyinde kurumsalla~abilen bir yapl iyin gereklidir) hem de a~agldan
yukanya dogru geli~en toplumsal taleplere ve katIhma aylk, kolay ula~llabilir ve
etkin olabilen bir demokratik orgiitlenmeyi kendi iyinde geryekle~tirme
durumundadlr" (IULA-EMME, 2000: 4). Kent meclisleri boylesi bir
orgiitlenmenin i~levsel, demokratik ve yerel bir modeli olabilir.
TBMM'de komisyonlar arasmda gidip gelen "Yerel Yonetimler Yasa
Tasansl"nda kent meclislerine benzer bir olu~um yasa maddesi olarak yer
almaktadlr. Tasannm 86. maddesi'ne gore adl "Kent Konseyi"dir ve tasanda ~u
~ekilde tammlanmaktadlr: "illerde belediyenin destegi ile, belediye meclisi ve il
genel meclisi iiyelerinin, kamu kurulu~u niteligindeki meslek kurulu~larmm,
sendika temsilcilerinin, mahalle muhtarlanmn, varsa iiniversite temsilcilerinin,
ilgili sivil toplum kurulu~u temsilcileri ile kamu kurum ve kurulu~lan
temsilcilerinin katlhmlyla kent konseyi olu~turulur. Kent konseyi kent
ya~ammda; insan hak ve hukukunun korunmasl, siirdiiriilebilir kalkmma,
yevreye duyarhhk, sosyal dayam~ma, saydamhk, hesap sorma ve hesap verme,
katIhm ve yerinden yonetim ilkelerini geli~tinneye yah~lr. Kent konseyinde
olu~turulan gorii~ler belediye meclisinin ilk olagan toplantIsmda giindeme
ahnarak degerlendirilir" (Ba~bakanhk, 2004).
Biiyiik olaslhkla yasa tasansmm, hiy tartl~llmadan ve degi~tirilmeden
kabul edilecek maddeleri arasmda ilk slralarda yer alacak olan "kent konseyi"
maddesi, bu haliyle beklenen bir demokratik katIhml saglayabilecek nitelikte
degildir. Yine biiyiik olaslhkla da yukanda sayllan katIhmCllar, kendi gorev ve
sorumluluklan iizerine bir de kent konseyinde gorev almaYl ve bu konseylerin
toplantIlarma katIlmaYI biiyiik bir yiik olarak algllayacaklardlr. Bu da klsa
siirede kent konseylerinin tamamen i~levsiz hale gelmesine neden olabilir.
Bunun oniine geyilebilmesi iyin de, bu tiirden olu~umlann gorev ve yetkileri
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yasayla net bir ~ekilde belirienmeli ve slradan vatanda~ katlhmma aylk hale
getirilmelidir. Aynca, kent konseylerinin sadece il merkezlerinde kurulacak
olmasl da istenilen amaca hizmet etmeyecektir. Eger il merkezleri dl~mdada
kurulmasl ongorUliiyorsa da bu tasanda yer almaml~ttr.

3. KENT YONETiMiNE KATILIMIN BiR ORNEGi OLARAK
MUGLA KENT MECLisi
Mugla Kent Meclisi'ne geymeden once, bir kent olarak Mugla'YI klsaca
tanltmak, Mugla'da neden bir kent meclisi orgiitJenmesine gerek duyuldugu
sorusuna cevap venneye yardlmcl olacakttr.
Mugla, hem Ege Denizi'ne, hem Akdeniz'e klYISI bulunan tek il
olmasma, klYI uzunlugunun kara uzunlugundan fazla olmasma, Tiirkiye'de en
uzun klYI uzunluguna sahip ve turizm faaliyetJerinin en fazla oldugu il olmasma
ragmen, turizmden yeterii payl alamaml~ bir il merkezidir. Ozellikle merkezde
niifus artt~ hlZI yok dii~iiktiir. Niifusu 45 bin civarmdadlr ve bunun yakla~lk 8-9
bini iiniversite ogrencisidir. 1992 Ylhnda kurulan Mugla Universitesi'nin siirekli
biiyiimesi ve ogrenci saYlslmn artmasl, kente gOyii de beraberinde getirmi~tir.
Bu durum kentteki sosyal ya~anttYI, ticareti ve ekonomiyi canlandlnnasma
ragmen, kentin fiziki kapasitesinden kaynakh sorunlan da beraberinde
getinni~tir. Ozellikle konut, su, kanalizasyon, hava kiriiligi, i~sizlik gibi
sorunlar acil yiiziim bulunmasl gereken sorunlardlr.
Merkez'de kirey, kum, yakt1, mlClr gibi in~aat malzemeleri iireten bir
sanayi tesisinin dl~mda ciddi bir sanayi i~letmesi ve turizm faaliyeti
bulunmamaktadlr. Merkeze yakm olan Mugla ve Karabaglar ovalannda tanmsal
iiretim yapt1makta, bu iiretim kentin ihtiyacml dahi kar~llayamamaktadlr.
Sadece iiretilen tiitiin dl~anya sattlmaktadlr. Ancak, merkeze pek faydasl olmasa
da, klYI kesimlerinde iiretilen zeytin, narenciye, susam gibi tanm iiriinleri, su ve
onnan iiriinleri, menner, kiimiir, dolamit ve Zlmpara gibi madenler iinemli bir
gelir kaynagldlr.
ilin toplam yiiziilyiimii 19.338 km2 'dir. Bu anlamda il alam Tiirkiye'nin
en engebeli yiirelerinden biridir. Mugla iii klYllan Tiirkiye'nin en girintili,
ylkmtth klYllandlr. Mugla'da klyt1ara inildikye tipik Akdeniz iklimi ile karasal
iklimin kan~ttgl giirUlmektedir. ilin karakteristik ozelliklerinden biri de bol
yagl~ almasldlr. Mugla, Rize ilinden sonra en yok yagl~ alan ildir. Bundan
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dolayt da zengin ormanlara ve bitki ortUsUne sahiptir. Ormanhk alan iI
yUzOlI'UmUnUn yakla~tk % 67'sini kaplamaktadtr (Oktik, 2003: 19-20).
Cografi konum al'tsmdan bu derece ozel bir konumda bulunan Mugla
ilinin tarihi ges:mi~i de bir hayli ilginl'tir. ilk I'aglarda kurulmu~ olan bir Karya
kenti olan Mugla ilinin tarihi, M.b. 3000'1i ytllara kadar uzanmaktadtr. Kesin
tarihi ise Hititlerle ba~lamaktadtr. M.b. 168 ythnda Roma imparatorluguna
ges:en Mugla, 1080 ythnda Sels:uklu komutam Muglu Bey tarafmdan Tiirklerin
eline gel'mi~tir. "Mugla" adt ise en yaygm kamya gore Sels:uklu komutanmm
admdan gelmektedir. Muglu zamanla Mugla'ya donU~mii~tur. Mugla iii, Miken,
Yunan, Roma, Bizans, TUrk gibi s:e~itli uygarhklarm bulu~up, kayna~ttgt bir
kenttir. Stmrlan il'inde hem Karya hem de Likya bolgesi kentleri bulunan
Mugla'da Halikarnasos ve Knidos onemli iki ticaret limam olmu~tur. <;e~itli
kiiltur ve uygarhklarm yerle~tigi bu i1de, bugUn bile bu uygarhklann etkileri
gozlenmektedir (Tekeli, 1993: 208-209).
Mugla ilindeki egitim dUzeyi genet olarak % 95'lik okur yazar oram i1e
Tiirkiye ortalamasmdan yUksektir.
Merkez de ise bu oran "% 98'in
Uzerindedir".t Aynca Mugla'da hem okulla~ma oram hem de ogrenci ba~ma
dii~en ogretmen saytst fazladtr. Mugla'da egitim diizeyinin yiiksek olmastyla
birlikte, yorenin zen gin kiilturel gel'mi~i bolgede ya~ayan insanlann daha ho~
goriilii ve toleransh olmasmt saglamaktadtr. Turizm olgusu i1e birlikte uluslar
arast etkile~imin yogunla~mast, Mugla'mn geleneksel ve toplumsal yaptsmt da
biiyiik oll'iide etkilemi~tir. is: kesimlerde ve Yoriikler arasmda gelenekler
siirmekteyse de i1in tOresel yaptsmda s:agda~ ve kiilturel degerler de etkisini
gostermektedir. Geleneksel yapt varhgmt ~ehir ve turistik merkezlerde
yitirmi~se de koylerde varhgmt ktsmen de olsa siirdiirmektedir (Oktik, 2002:
33-37).
$ehirde ya~ayan kadm niifusun ya~a gore i~giiciine kattlma oram, tiim
ya~larda erkek niifustan oldukl'a dii~iiktiir. Koyde ya~ayan kadm niifus ise biitun
ya~larda erkek niifusa yakm diizeyde i~giiciine kattlmaktadtr. Kadm niifus,
yerle~im yerlerine gore de farkh i~giiciine katthm yaptst gostermektedir. "2044" ya~lan arasmda il merkezindeki kadm niifusun i~giiciine kattlma oranmdan
daha yiiksektir. Koydeki kadm niifus ise ~ehirdeki kadm niifustan oldukya

2004 ylll ba~larmda, Mugia Valilig:i'nin B~bakan Recep Tayip ERDOGAN'm iii ziyaretinde hazlflaml~
oldugu bro~iirden.
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yuksek oranda i~gucune katIlmakta ve 65 ya~ma kadar da yuksek duzeydeki
i~glicune katlhmml devam ettirmektedir (DiE, 2002: 121-122).
Mugla'nm siyasi yaplsma gelince; Mugla genelinde merkez sag partiler
gUylliyken, kent merkezinde 25 Ylldan bu yana sosyal demokrat partiler iktidar
olmaktadlr. Son yapllan 28 Mart 2004 Genel Yerel Seyimlerinde sosyal
demokrat belediye ba~kanma sahip, il merkezi dahil yedi ilye vardlr.
Mugla Kent Meclisi, ortaya ylkl~l itibariyle belediye yoneticilerinin iyi
niyetli yabalanyla tepeden olu~turduklan ve insanlann online getirdikleri bir
olu~umdur. Olu~um a~amasmda UrIa, Kar~lyaka, Antalya, Aliaga kentlerindeki
uygulamalar incelenmi~ ilk etapta bir tUzUk taslagl hazlrlama yah~malarma
giri~ilmi~tir. Bu ilk yekirdek olu~umun iyinde Mugla Belediye Ba~kan
Yardlmclsl ba~kanhgmda ye~itli kitle orglitU temsilcileri, kamu kurum ve
kurulu~larmm temsilcileri, sendika temsilcileri ve Universitenin temsilcisi yer
alml~ttr.

ilk toplanttsml 60 ki~inin katthmlyla 29 Kaslm 1999 tarihinde yapan
Mugla Kent Meclisi, bu tarihten 17 Arahk 2003 tarihine kadar top lam 10 defa
toplanml~tlr. Yaptlglmlz gorU~melerden edindigimiz bilgiye gore, ilk resmi ve
geni~ katthmh toplantlsml KaSlm aymda yapmasma ragmen daha once 4-5 defa
toplamlml~ ve Belediye Meclisi'ne sunulmak lizere bir tUzUk taslagl
hazlrlanml~ttr.

ilk toplantt iyin katlhmCllara gonderilen davet mektubunda ~u sozlere yer
verilmektedir:
"GUnUmUzde gittik,e onemi artan katlluncl demokrasinin geregi olarak se,imlerde
deklare ettigimiz 'Mugla Belediyesi Kent Meclisi'nin ilk toplantlsml 20 Kaslm
1999 Cumartesi gUnU saat 10:OO'da Konakaltt KUltUr Merkezi'nde
ger,ekle~tiriyoruz.

Bu kentte ya~ayan 'kentli' bilincine sahip olmu~ yurtta~lar olarak kentte
gordUgUmUz, ya~adlglmlz sorunlan ',oziim onerileri' ile birlikte ifade
edebilmemize olanak tamyacak alan 'Kent Meclisi' toplantlsma kahlarak, katkllar
getirmeniz 'kentin kentlilerle yonetilmesi' ortamml yaratacagl gibi, belediye
,ah~anlarma da l~lk tutacakhr.
Belediye hizmetleri kentte ya~ayan herkesi yakmdan ilgilendinnektedir. Bunun
bilincinde olan belediye yonetimi olarak, Kent Meclisi i,inde temsil ettiginiz
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kesimin slkmtiian ve sorunlarmm yam SJra kentte tespit ettiginiz olumsuzluklan da
aktartnamzl beklemekteyiz.
Kentte ya~ayan kesim temsilcilerinin katlhml ile sorunlara akIlcl gerl'ekci ve
uygulanabilir I'ozilmler bulabilecegimize inanmaktaYlz ... ,,2
Bu I'agn mektubundan da anla~lldlgl iizere, 1999 sel'imlerinde iktidara
gelen ve 28 Mart 2004 Genel Yerel Sel'imlerinde ikinci donem tekrar seyilen
Belediye Ba~kam Osman Giiriin'iin sel'im vaatIeri arasmda; goreve gelir gelmez
belediyeyi ve hizmetIeri ~effafla~tlrmak ve y6netimi halkla payla~mak; bunun
il'in de bir halk meclisi olu~turmak yard!. Bu vaadin yerine getirilmesi ve
Belediye Ba~kam'nm yetki ve gorevlerini hal kIa, kentte orgiitIii bulunan sivil
toplum kurulu~lan, sendikalar ve siyasal partilerle payla~ma istegi Kent
Meclisi'nin olu~turulmasma vesile olmu~ ve ilk once adl "Mugla Belediyesi
Kent Meclisi" olarak kabul edilmi~tir. Ancak, ba~mda "Mugla Belediyesi"
ibaresinin olmasmm katlhml ve i~leyi~i etkileyecegi yoniinde gelen ele~tiriler
hakh bulunarak, Belediye Meclisi'nin 11.06 1999 tarihinde yaptlgl olagan
toplantlsmm Birinci Donem, ikinci oturumunun 45 no'lu karanyla adl "Mugla
Kent Meclisi" olarak degi~tirilmi~ ve tiiziigii kabul edilmi~tir. 3
ilk ba~larda, bazl belediye meclis iiyeleri tarafmdan "sel'ilmi~ ve yasal
yetkiIerle donatllml~ bir Belediye Meclisi varken neden ikinci bir meclis
olu~turuluyor" ~eklinde ele~tirilerle kar~1 1'1k!lml~, yap !Ian toplant!larda bu
iiyelere Kent Meclisi'nin Belediye Meclisi'nin bir alternatifi olmadlgl ve
resmen karar alma yetkisinin bulunmadlgl, sadece oneri mahiyetinden kararlar
alabiIecegi ve Belediye Meclisi'ne dam~ma hizmetIeri verecegi anlattlml~ ve
ikna edilmi~lerdir.
Belediye Meclisi tarafmdan kabul edilen bu tiiziik sonraki toplantllarda
da tartl~llmaya devam edilmi~ ve Kent Meclisi'nin 17.02.2001 tarihinde yapllan
7. ve Olaganiistii Toplanttsl'nda son ~eklini alml~tlr. Mugla Kent Meclisi'nin
kabul edilen tiiziigiinde kurulu~u, amacl ve olu~umu ~u ~ekilde belirlenmi~tir:
"Madde I. Kurulu~: Mugla Kent Meclisi, degi~en ve geli~en yurt ve dUnya ko~ullarmda
yerel yonetimlerin artan onemine uygun olarak yerel dUzeyde demokratik katlhml
yaygmla~tlrtnaYI, hem~ehrilik ve kentlilik bilincini geli~tirmek amaclyla kurulmu~tur.

Mug:la Belediye B~kanllgl'nm "Kent Meclisi Konulu" 02.11.1999 Tarihli 1086/2138 Saylil Davet
Mektubu.
T.e. Mug:la iii BeJediye Meclisi Karar Tarihi: 11.06.1999. Karar No: 45.
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Madde 2. Ama9 ve Tamtlm: Mugla Kent Meclisi'nin ama91an a~aglda saYllrm~tlr.
a) Yerel dOzeyde 90guleu ve katlhmel demokrasi ilkelerini
ge9innek, kentin sorunlanm demokratik platfonnda tartl~mak.
b) Kentin oneelikli sorunlanm belirlemek,
derlemek.

degi~ik dii~Uneeleri

ya~ama

ve onerileri

c) Yerel yonetimlerde karar alma siire91erine kent halkmm temsilcilerini
katmak.
d) Kentlilik kavramml, kentli olma ve gevre bilincini geli~tinnek amaelyla
9ah~malar yapmak, hem~ehrilik ve dayam~ma bilineini olu~tunnak ve
geli~tinnek.

e) Yerel yonetimleri ve 9ah~malanm halkm denetimine a9mak ve ele~tiri
l)neri mekanizmalanm yaygmla~tlnnak.
I)

Kentin sorunlarmm ve ihtiya91annm tespitiyle 9ozOm yollarmm
belirlenmesinde tikir iiretmek, bu olu~uma halkm dU~iinsel ve pratik
katllnmm saglamak, (halkl sorunlarm tespiti ve 90ziim Uretimi siirecinde
etkin hale getinnek).

g) Kentin, ekonomik, bilimsel, sanatsal, kiiltiirel, ,evresel, turizm, spor ve
demokratik geli~me hedeflerini belirlemek, belirlenen hedeflere uygun
yontemler geli~tinnek.
h) Kentteki kamu kurulu~lan, sivil ve demokratik toplum l)rgUtleri, tikir
kulUpleri ve gl)niillii kurulu~lann yerel yl)netimler ile uyum i9inde
,ah~malanna katklda bulunmak.
i)

Belediye ile diger kamu kurulu~larmm yatmm ve hizmetlerini
planlamalarmda uyumun saglanabilmesi i,in yontemler bulmak.

j)

Yerel demokrasinin geli~mesine katl<Ida bulunmak.

k) Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttmlmasma yonelik
iiretilmesini ve oneriler geli~tirilmesini saglamak.
I)

Kent dl~mda ya~ayan
yontemler geli~tinnek.

hem~ehrilerinin

katkllanm

Madde 3. Kent Meelisinin Olu~umu: Mugla Kent Meelisi
kurulu~ temsileileri ve ki~ilerden olu~ur.

a~aglda

dii~iinee

saglamak i,in
belirtilen kurum,
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a)

Belediye b~kam,

b)

Belediye meclis iiyeleri,

c)

Oneeki donem belediye ba~kanlart,

d)

Onceki donem belediye medis Uyeleri,

e)

Merkez il,e-il genel meclis iiyeleri,

I)

Merkez il,e mahalle muhtarlan,

g)

Belediye mUeavir alam i,inde kalan kay muhtarlan,

h)

Hizmet ve yatmmlarda e~gUdUmU saglamak
gorevlendirileeek kamu kurulu~u temsilcileri,

i)

Mugla Oniversitesi;
i.

Uzere

vilayet,e

RektorlUk,

ii.

Ogretim Uyeleri temsileileri,

iii.

Ogrenei temsileileri.

j)

Belediye birim amirleri

k)

Siyasi partilerin il ve merkez il,e ba~kanlan

I)

Merkez il,ede bulunan;
i.

Meslek odalan,

ii.

Demekler,

iii.

Sendikalar,

iv.

Kooperatifler,

v.

GonUllU kurulu~lar

vi.

Fikir ve yardlmla~ma kulUplerinin temsileileri.

m)

Amator spor kuliipleri federasyonu temsilcisi, merkez il,ede bulunan
spor kuliipleri temsilcileri,

n)

Yerel basm ve yaym kurumlarmm temsilcileri.

Kent Meclisi Uyeleri, Meclis'te fahri olarak gorev yaparlar. Meclis'e katJlan kurum ve
tUzel ki~ileri ba~kanlarmm ve en yetkili gorevlilerinin temsil etmesi esastlr. Temsil
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sUreleri kendi gorev sUreleri ile sllllrhdlr. Ancak, en yetkili birim veya kurum amirleri,
istemeleri halinde Kent Meclisi i9in sUrekli kurum temsilcisiltemsilcileri atayabilir"
(Mugla Kent Meclisi TUzUgO, 2001: 1-3).
GorU~melerden 91kan ortak sonuca gore, Kent Meclisi'nin bOyle bir tUzUk
hazlrlamadaki amaCl; Kamu-Yerel-Sivil-Ozel birlikteligini saglamak, yoneti~im
kavramml pratikte uygulamak, kentte bulunan tUm resmi-ozel kurumlar,
kurulu~lar, siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kurulu~lan, muhtarhklar ve
halk arasmda kentin ve kentte ya~ayanlarm yaranna bir tartl~ma, fikir ah~veri~i
ortaml yaratma ve birlik olu~turma, kentte bulunan karar ve yonetim
mekanizmalanm denetleme ve hesap sorma, kentte ya~ayanlann kent
sorunlanna duyarhhgml art!!rma ve yonetime katIlmasml saglamak amaclyla
olu~turulmu~tur. Ancak hem uygulama a~amasmdaki toplan!! ka!!hmlan, hem
de tUziik incelendiginde Kamu-Yerel-Sivil-Ozel zincirinde sivil ve ozelin eksik
kaldlgl veya dl~anda blrakIldlgl ortaya Ylkmaktadlr. Kar~lyaka Kent Meclisi bu
sorunu, mahalle ve i~veren temsilcileri se9mek ve bunlann ka!!hmmm
sUrekliligini saglamakla yozmU~tUr. Mugla Kent Meclisi ise, sadece mahalle
muhtarlannm katIhmml istemekle yetinmi~tir.

Gerek

tiiziigii incelendiginde, gerekse katIhmcllarla yaptIglmlz
gorU~melerden edindigimiz bilgilere dayanarak, Mugla Kent Meclisi'nin kent
yonetimine katlhm ve son Ylllarda yok fazla tartl~llan, demokratik, ~effaf kent
ve devlet yonetimleri iyin bir model olarak sun ulan "yoneti~im" (Co~kun, Balel
vd., 2003) iyin bir uygulama oldugunu soyleyebiliriz. "Her ne kadar yonetim
(government) ve yoneti~im (governance) kavramlan aym kokten gelse de,
yonetim sozcUgii daha klSlth ve devlet merkezli bir yaplyl betimlerken,
yoneti~im daha geni~ bir dizi kurumlar, akt6rler, siirey ve yapiian iyermekte ve
devleti diger aktorler arasmda daha az baskm bir konuma koymaktlr. Yoneti~im
kavraml sayesinde toplumsal yetki ve kaynaklar toplumsal payda~lar
(shareholders) dagl!!lmakta, siyasal dizge ya da 'merkez', 'yevresiyle'
'e~itlenmekte'; boylece, devletle toplum ya da siyasal toplumla sivil toplum
arasmda yeni interaktif ili~kiler geli~tirilmekte, klasik siyasal ve biirokrat
akWrler tekelindeki siyaset (policy) olu~turma siirecinin tlim toplumsal aktorlere
ayllmaslyia demokratikle~mesi, saydamhgl, benimsenmesi, etkinligi ve
verimliligi artmaktadlr" (Co~kun, Balcl yd. 2001: 17-18).
Yoneti~im

kavraml, aym zamanda siyasetin toplumsalla~masl siirecini
hlzlandlran ve bu sUrece bagh olarak gUylenen bir kavramdlr. Y1ineti~im
kavrammm Mugla Kent Meclisi'ne katIlma nedenleri iyinde onemli bir yere
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sahip olmast bu aytdan tesadiif gibi gorilnmemektedir. A~agtdaki tablolarda
Mugla Kent Meclisi katthmctlart ve gorii~me yaptlan katthmctlarIa ilgili ktsa
bilgiler yer almaktadtr. Yaptlan gorii~melerin ayrtnttlart incelendiginde, Mugla
Kent Meclisi katthmctlarmm, y6netime kattlma olanagt olarak kent meclisini
kullanma gerekyeleri; denetim, yonetimin payla~tlmast, hesap sonna, tartt~ma
kiiltiirii yaratma, demokrasi, kentIilik, yevre koruma bilincini geli~tinne, kentin
kalkmmasmt ve yoneti~imi saglama ~eklinde ortaya ytkmaktadtr.
Tabl. 1: Mugl. Kent Meclisi H.kkmdaki Veriler

KatIilm SaylSl

Cinsiyet

T.planll N.

Kadm

Erkek

1

60

52

%86.7

8

% 13.3

2

39

31

%79.4

8

%20.6

3

51

42

%82.3

9

% 17.7

4

73

57

%78

16

%22

5

62

51

%82.2

11

% 17.8

6

70

57

%81.4

13

% 18.6

7

73

56

%76.8

17

%23.2

8

50

38

%76

12

%24

9

40

34

%85

6

%

10

13

13

% 100

0

%0

Toplam Katlhm SaylSl

531

431

%81.17

100

% 18.83

186

% 84.93

33

% 15.07

Toplam Kahhmci
SaYlsl

TOPLAM

f5

219

Mugla Kent Meclisi'nin be~ ytl iyinde yapmt~ oldugu 10 toplanttya 219
farkh ki~i, top lam 531 kez kattlmt~ttr. 219 ki~i1ik katthmcmm % 84.93' U erkek,
% 15.07'si kadmdtr. Tiirkiye'nin biiWn yonetim ve katthm alanlarmda gorUlen
kadm saytsmdaki azhk burada da kendini gostermektedir. Nilfusa
oranttlandtgmda katthmm yok dii~iik oldugu gorillmektedir. Ancak, Mugla Kent
Meclisi tiiziigii, amact ve i~levi aytsmdan baktldtgmda, katthmm, belli bir
profesyonelligi (en azmdan egitim ve mesleksel bazda), ilgiyi, bilinci ve
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goniillilgii zorunlu klldlgl ortaya Ylkmaktadlr. Bu nedenle, Kent Meclisi
toplanttlan ve yapllan yah§malar Stradan vatanda§lara slklCI gelebilmektedir.
Tablo 2: Yapl\an G5rO~meler Hakkmdaki Veriler
GorOlme

Gijrii~mecilere

Kabhmcdara

Cinsiyet

SaylSl

OraOl

Oram

Erkek

27

%62.8

% 12.33

Kadm

16

%37.2

%7.30

Toplam

43

% 100

% 19.63

Toplantllara Hilt Katdmaml~

Erkek

17

28

Olanlar ve eski kent yoneticileri

Kadm

11

Toplanblara En Az Bir Kez

Erkek

9

Kablanlar

Kadm

5

Erkek

7

Kadm

6

Erkek

Jl

Kadm

5

Erkek

44

Kadm

27

Kent Meclisi
Kahhmcllan He
Yap,lan Gijrii~meler

Topiantliara Be~ten Az Kat.lanlar

Toplantilara Be~'ten Fazla
Kat.lanlar
Toplam GorOlfilen Kili

14

13

16

71

Katthmcllardan seyilen 16 ki§ilik kadm, 27 ki§ilik erkek; toplantllara hiy
kattlmaml§ olanlar ve eskiden kent yonetiminde bulunmu§ 11 ki§ilik kadm ve
17 ki§ilik erkek orneklem grubuyla derinlemesine miilakat teknigi kullamlarak
bilgiler toplanml§ttr. GorU§meler, en az iki kez tekrarlanml§ttr. Orneklem
katlhmcllann durumlanna gore belirlenmi§, toplantllara en az bir kez kattlml§
olanlar ile be§ten fazla katllml§ olanlar arasmdan katthmcilara ve katthm
oranlarma parale1 belirlenmeye yah§lldl. Redef, katlhmctlann en az % 50'si ile
gorU§mekti. Ancak, gorii§mek istenilen insanlarm genellikle yogun bir yah§ma
temposu iyinde olmaSI ve zamanm klSlth olmasmdan dolaYI ancak % 11 'ine
yakm bir katlhmclya ula§llabildi. Ula§llan katlhmctlarm nitelikleri, genel olarak
Mugla Kent Meclisi katthmctlarmm niteliklerini yansltttgmi dii§iiniilmektedir.
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Bunun dl~tnda, Mugla'da kentlile~me ve kent yonetimine katthml anlamak iyin
Mugla Kent Meclisi'ne hiy kattlmaml~ insanlarla ve Mugla'da kent yonetiminde
bulunmu~ insanlarla ayn ayn goril~meler yapllml~ttr. Goril~melerin dogru
sonuylan vennesi iyin en az iki kez farkh zamanlarda benzer sorularla
yaptlml~ttr.

Tabl. 3: Mugla Kent Meclisi KatthmcIlanmn Meslek Daglhmlan

Say.

Oran%

Belediye <;:ah~am

30

13.70

Esnaf-i~adaml

25

11.42

Bilinmiyor

21

9.59

Ogretim Elemam

21

9.59

Ogrenci

13

5.94

Oda, Dernek Temsilcisi

12

5.48

Emekli

12

5.48

i~~i

12

5.48

Mimar~MUhendis

II

5.02

Belediye Meclis Dyesi

10

4.57

Kamu <;ah~am

9

4.11

Avukat

8

3.65

Siyasi Parti Temsilcisi

6

2.74

VaH-VaH YardlI11ClSl-SavCI-Rektor-Rekt6r YardtmClSl

5

2.28

Sendika Temsilcisi

5

2.28

Basm <;ah~anl

5

2.28

Muhtar

5

2.28

Ev Hruuml

4

1.83

Ogretmen

4

1.83

Milletvekili

I

0.45

TOPLAM

219

100.0

Meslekler
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Mugla Kent Meclisi katlhmcllanmn yapllan 10 toplantI dikkate almarak
mesleki daglhmlan incelendiginde en yUksek katIhmm belediye 9ah~anlan
arasmda oldugunu gorUyoruz. Bunun nedeni, ozellikle ilk toplantIlara belediye
personelinin resmi yazIYla 9agnlmaSldIr. Belediye 9ah~anlanmn katIhml son
dort-be~ toplantIda normale donmii~tUr. Esnaf ve i~adaml katIhml ikinci
slradadlr. Ancak bu katIhm da beklenen dUzeyde degildir ve ozellikle
9ah~malarda aktif rol alma egilimi gozlemlenmemi~tir. Vine katIhm
sUrekliliginin bu grupta olduk9a dU~Uk kaldlgl da tespitler arasmdadlr.
Meslekleri bilinmeyenleri saymazsak, U9Uncii slrada iiniversite ogretim
elemanlan ve dordUncU sIrada da Universite ogrencileri gelmektedir. Ozellikle
bu grup incelendiginde en fazla kathm sUrekliliginin saglandlgl ve Mugla
dogumlu olmayan insanlann her iki grubunda tamamma yakmlm olu~turdugu
gorUlmektedir. Bu da 90k fazla arzulanan ve dilenen Universite-Kent
bUtUnle~mesi veya i~birliginin olanaklar yaratIldlgmda gergekle~ebilecegini
giistermektedir. Diger gruplar hem katlhm siirekliligi, hem de 9ah~malara aktif
olarak katIlma oram a91smdan dU~Uk kalml~lardlr.
Mugla Kent Meclisi, Oneri ve Planlama Komisyonu, TamtIm-Basm ve
Halkla ili~kiler Komisyonu, <;:evre ve Temizlik Komisyonu, Kadm Komisyonu,
Gen9lik Komisyonu, Egitim ve KUltUr Komisyonu, Saghk Komisyonu ve Spor
Komisyonu olmak Uzere sekiz komisyondan olu~maktadlr.
Komisyonlar i9inde en aktif olanlan <;:evre ve Temizlik Komisyonu ile
Kadm Komisyonu'dur. Kent Mec1isi katIhmlan ve komisyon 9ah~malanna
katIhm gonUllUlUk temeli oldugu i9in, her iki komisyonun da Uyelerinin
gonUllii, Kent Meclisi'nin amacml kavraml~, konulanyla ilgili yeterli bilgi,
tecrUbe ve yetkinlige sahip olmalan komisyonlarm sUrekliligini ve
9ah~malannda ba~anya ula~malanm saglaml~tIr. Diger komisyonlar bu
saydlklanmlzm yeterince oturmaml~ olmasmdan dolaYI istenilen ba~anYI
tutturamaml~, birka9 tanesi dagIlmak durumunda kalml~tIr. Bazl komisyon
Uyelerinin, Mugla Kent Meclisi'nin "insanlan oyaladlgml, oraya sesimi
dinlerler, sorunlara 90zUm bulurlar diye zaman aymp gelen insanlann bu
ama9larma ula~amadlklanm giirdUklerini" soyleyerek komisyonlardan
aynlmalan, Saghk, Egitim ve KUltUr, Oneri ve Plan lama gibi komisyonlan
9ah~maz hale getinni~tir. Tamtlm-Basm ve Hakla ili~kiler, Gen9lik He Oneri ve
Planlama Komisyonlan ise Uyelerinin gerekli onemi vermemesi, iiye ve 9ah~ma
sUrekliliginin saglanmamasl nedeniyle istenilen, beklenilen 9ah~ma dUzeyini ve
temposunu tutturamaml~lardlr.
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Mugla Kent Meclisi'ne bir kez kaUlan, ancak daha sonraki toplanUlara
kattlmayan insanlann kent meclisi hakkmda soyledikleri, yukanda
komisyonlann yah§maSml engelleyen nedenlerle aYlllhk ta§lmaktadlr. Bunlann
dl§mda, zamanlarmm olmamasl, toplantIlardan hiy veya zamanmda haberdar
olamamalan, belediye ba§kanmm Kent Meclisi'ni propaganda araci yapmasl
gibi nedenlerin de tizerinde dunnaktadlrlar,
Yapllan gorti§meler ve Mugla Kent Meclisi ar§ivi dogruJtusunda,
komisyonlann yah§malarma klsaca bakIldlgmda; ~evre ve Temizlik
Komisyonu, dtizenlemi§ oldugu yan§malar, ilk ve ortaogretim okullarmdaki
egitim programlan, geziler, §enlikler ve piknik gibi etkinlerle Mugla'da ya§ayan
insanlann yevre ve kentIilik bilincini geli§tinneyi ve ya§am kalitesini
ytikseltmeyi amaylaml§lardlr. Mugla merkezin cografi yaplSlndan dolaYI yeterli
hava aklml olmamasma bagh olarak kl§ aylannda ya§adlgl hava kirliligi
problemini gtindeme getinni§, kentte bulunan odun-komtir sattcllanlll ve halkl
bilinylendirmek iyin yah§malar yapml§, kaliteli komtir yakllmasl iyin yetkili ve
ilgili kurum ve kurulu§lann gerekli onlemleri almalanlll saglaml§ttr. Bunlarm
yanmda Ttirkiye'de ilk defa Mugla'da ba§lattlml§ ornek bir projesi olan, geri
donti§timti mtimktin katl atlklann ve evsel attklann yeniden kazalllmi ile ilgili
"Yeniden Kazalllm Projesi-YEKAP"nin daha da yaygmla§masl ve halk
tarafmdan desteklenmesi iyin yok ciddi yabalan olmu§ ve bu konuda da ba§anya'
ula§ml§ttr. Aynca daha temiz ve ya§abilir bir yevre iyin "Mugla Belediyesi
~evre Yonergesini" hazlrlaYlp Belediye Meclisi'ne sunmu§lardlr.
Kadm Komisyonu, kentte bulunan yoksul kadmlarlll ekonomik olarak bir
geyim kaynagma kavu§malan, §iddete ugrayan kadllllann bu durumdan
kurtulmalan, saghk sorunu olan yoksul kadllllarlll hem tedavi edilmesi hem de
egitilmesi gibi konularda yaptlgl yah§malarm yalllnda Eski Mugla Kent Dokusu
iyinde gtizel bir bina ve bahyesinin "Mugla Kadm Dayanl§ma Evi" olarak
dtizenlenmesini saglaml§ttr.
Genylik Komisyonu, tiniversite genyligi ile kentin ve kent genyliginin
btittinle§mesi ve sorunlarllla yoztim bulabilmeleri iyin ye§itli toplanttlar yapml§
ve "Mugla Kent Meclisi Genylik Komisyonu Tiyatrosu" admda bir tiyatro
kurarak genylere ve isteklilere tiyatro kurslan vermi§, ye§itli oyunlar ve yocuk
oyunlanm halka ticretsiz olarak sergilemi§tir.
Bunlann dl§mda; Ttirkiye'nin temel problemlerinden olan kamu kurum
ve kurulu§lan arasllldaki kopukluk ve yogun btirokrasinin Mugla'da Kent
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Meclisi tarafmdan, amaylanana Ula~llamasa da, bUyUk oranda giderilmesini bu
olu~umun en onemli ba~anlanndan birisi olarak gosterebiliriz.

4. SONUe; VE ONERiLER
Kent meclisleri, denetim, yonetimin payla~llmasl, hesap sorma, tartl~ma
kUltiirU yaratma, demokrasi, kentlilik bilincini geli~tirme ve yoneti~imi saglama
aylsmdan onemi son yillarda artan bir katilma biyimidir. TUrkiye'nin henUz yeni
tam~maya yah~tlgl bu olu~umun, yagda~ dUnyaya uyum ve demokrasinin
yerelle~mesi gibi geyerli gerekyelerle HUkUmet tarafmdan yah~malan
sUrdUrlilen "Yerel Yonetimler Yasa"sma dahil edilmesi, olumlu bir adlm olarak
degerlendirilebilir. Bu nedenle yasa ylkana kadar bir hazlrhk olmasl aylsmdan
bile olsa, kent meclislerinin olu~turulmasl, var olanlarm geli~tirilmesi ve
gliylendirilmesi, ylkacak olan yasada daha geni~ yetkiler verilmesi, yah~ma
~artlarmm daha net bir ~ekilde belirlenmesi ve sivil halk katlhmmm saglanmasl
iyin yah~malann arttmlmasl gerekmektedir.
Mugla Kent Meclisi, sivil ve ozel katlhmml gerektigi kadar saglayamasa
da, belediye, kamu kurum ve kurulu~lan, liniversite, muhtarhklar, sendikalar,
dernekler ve siyasi partiler arasmdaki koordinasyonu bir olylide ba~arml~,
kentin yop, hava kirliligi, ye~il alanlann yetersizligi, spor yapllabilecek alanlann
azhgl, kentteki konut yetersizligi ve kiralarm yliksekligi ve ozellikle ~iddete
maruz kalan, kent yoksulu diye tabir edilecek tlirdeki kadmlarla dayam~manm
saglanmasl gibi sorunlarm yozUmU aylsmdan oldukya onemli adlmlar atml~tlr.
Kent meclisi katlhmcllarmm yogunlugunun kamu yah~am olmasl,
olaya bir gorev olarak bakmalanna ve verilen emri yerine getirmekten
ote gitmemelerine neden olmaktadlr. Bunun online geymek iyin kamu kurum ve
kurulu~larmdan gorevli olarak katllacak insanlarm en azmdan sivil toplum
yah~malanna egilimli ve deneyimli olmasl istenebilir ve saglanabilir. Ba~anh ve
aktif olan komisyonlarda yah~an Uyelerin yogunlugunun kamu gorevlisi oldugu
ve bu insanlarm sivil toplum yah~malarma gonlillli katlhm sergiledikleri, bilgi
ve deneyim aylsmdan da donammh olduklan unutulmamahdlr.
ki~ilerin

Mugla Kent Meclisi'nin ve komisyonlarmm daha aktif hale gelebilmesi
iyin insanlann gonUllU kalihmlanmn saglanmasl, bunun iyin yeterli tamlim,
reklam yapllmasl, yagn mektubu, e-mail gonderilmesi, bir internet ve telefon
ileti~im agmm ve internet sayfasmm olu~turulmasl, belirli slirelerle bir bUltenin

169
ytkanlmast ile insanlara Mugla Kent Meclisi'nin amacmm, saglayacagt
olanaklarm, yararlarm, alman kararlarm ve uygulamada saglanan somut
ba~artlann yok iyi anlattlmast gerekmektedir.
Komisyonlarm yah~malannda ba~anya ula~tlmast iyin de her komisyonun
kendi amay ve yah~ma biyimini insanlara iyi anlatabilmesi iyin bu olanaklan iyi
kullanmast, ba~anh olan komisyonlarm yah~malanm incelemesi, liyelerini
giinlilllillik dlizeyi yliksek ve yetkin insanlardan seymesi ve mutlaka
yah~malarmm slirekliIigini saglamast gerekmektedir.
Kent Meclisi'nin, tamttmt ve katthmt saglamak tym mahalle
muhtarlannm dt~mda semt veya mahalle temsilcilerinin seyimini ve seyilen
ki~ilerin toplantt ve yah~malara katthmmm saglamast, toplanttlarm sadece
kapah mekanlar yerine her mahalle veya semtte bulunan, park veya yay bahyesi
gibi aytk alanlarda yapmast insanlann Meclis yah~malarma kattlmalanna ve
Meclis'in ba~anh olmasma olumlu katktlar saglayabilir.
Kurumsalla~mast iyin bir blirosunun, sadece Mugla Kent Meclisi i~lerine
bakacak, koordinasyonu, ileti~imi saglayacak bir sekreteryasmm olmast,
katthmct ve liye aynmt yaptlarak liyeligin faaliyete geyirilmesi, liyelere ve
katthmctlara kimlik kartt, sertifika veya katthm belgesi verilmesi faydah
olabilir.

Kent Meclisi'nin kentin her kesimini ilgilendiren sorunlartyla ilgili farkh
komisyonlar kurarak sorunlara egilmesi yah~malarmda etkin olmasmt
saglayabilir. Tarihi bir kent olmasma ve turizm iyin bliylik bir avantaj olabilme
iizelligine sahip olmasma ragmen iizellikle Kentsel SiT, glinlimtizlin en iinemli
sorunlarmdan olan "kent yoksullugu" ve kentin ekonomik ve sosyal
kalkmmastyla" ilgili bir komisyonlarm kurulmamt~ olmast bir eksikliktir. Yeni
diinem yah~malannda Mugla Kent Meclisi 'nin bu konuya egilmesi etkinligini
ve katthmt artttrabilir.
Yerel Gtindem 21 Projesi gibi bir projeye ve kent meclisi, kent konseyi vs
gibi olu~umlara ilham kaynagt olmu~ Brezilya'nm Porto Alegre kentinde
oldugu gibi, sorunlarm ve yiizlimlerinin ve harcanacak blityenin yerin<len,
sorunlan ya~ayan insanlarla birlikte belirlenip hayata geyirilmesi iyin, Mugla
Kent Meclisi'nin Belediye Meclisi ve il Genel Meclisi'nin merkezi ilgilendiren
konularmda, belediye ve il iizel idaresinin merkezi ilgilendiren blityelerinin ve
belediyenin ayhk, tiy ayhk ve ytlhk yah~ma programlannm haztrlanmast
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a~amasmda

kat!hmmm ve katk!smm saglanmas! amaCma
gerl'ekle~tirrnesi ve ba~anh olmas! il'in faydah olabilir.

ula~mas!, yiineti~imi
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ABSRACT

This study aims to summarize the basic findings of the project "Mugla'da
Kentlile.me ve Kent Yonetimine Kafllzm (Urbanization and City Government in
Mugla)." The data are mainly gathered from the activities of Mugla Kent
Meclisi (Mugla's City Council), which was established in November 2dh 1999,
The data from 2002 to 2003 are covered the councils various activities through
investigating municipal decisions, official reports and the interviews with
present and former participants.
Mugla is a city with a population of around 45 thousand, which could be
considered as small city. Although the city council has been generally formed in
big cities, the city council has been emerged in Mugla being as a small city. The
goal of the study is to identify the patterns of participation in city government'
such as the opportunities which the council provided or the problems associated
with the participation process. By doing this, we might provide some insight
into the relationship between being city-dweller and participation to city
government in the context ofMugla.
The main question of this study is "How the establishment of the City
Council has affected the participation of people in Mugla to city government
and whether the City Council has been sufficient enough to give necessary
power over Mugla's people to control the functioning of local governance
bodies. "
The findings of the study have indicated that Mugla's City Council has
positive effects on participation in the city government. However, desired
participation and effectiveness could not be reached yet due to the lack of
dissemination of the activities of City Council to general public. After
discussing the general findings, we provide some suggestions for the
improvement of the activities of the City Council.

