BELEDİYELER İÇİN
10 ADIMDA
MAHALLE MECLİSİ KURULUŞU
1. Mahalle Meclisi Kurmak İçin Kararlı Olun
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulması hükme bağlanmıştır. Bu yaklaşım hemşehri odaklı bir yönetim anlayışının
kurumsallaşması adına atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Belediye Kanunun
"Mahalle Yönetimi" başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasında mahalle meclisinin tarifi yapılmakta olup
"Kent Konseyi" başlıklı 76. maddesinde de “vatandaşlardan oluşan meclisler”in oluşabileceği
tariflenmiştir. Mahalle meclisleri demokratik katılımı kent bağlamında en küçük ölçekte hayata
geçirmektir. Mahalle Meclisi’ni kurmak bir kararlılık işidir. Kent için, yerelleşme için önemli bu adımı
atmak için önce kararlı olmak gerekir.

2. Mahalle Meclisi Çalışma Yönergesini Oluşturun
Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 12. maddesine göre Kent Konseyi altında meclis ve çalışma grupları
oluşturulabilir ve çalışma usul ve esasları Kent Konseyi Genel Kurulunca belirlenir. Mahalle Meclisleri
Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği yönergenizi hazırlayın ve Kent Konseyi Genel Kurulunda onaya
sunun. Mahalle meclisleri bir ortaklaşa çalışma prensibine ve gelişmeye açık yazılı kurallara dayanmalıdır.
Bu sayede keyfiyet yerine demokratik uzlaşmanın önü açılır.

3. Mahalle Meclisi Üyelerini Tanıyın
Muhtar, muhtarlık azaları, Okul Aile Birliği Temsilcisi, Aile Sağlığı Merkezi Temsilcisi, mahalle özelinde
faaliyet yürüten STK’ların (dernek, birlik, kulüp, kooperatif vb.) temsilcileri, ilkokul, ortaokul ve liselerden
birer öğrenci temsilcisi meclisin doğal üyesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca sokak bazında seçim yapılarak
sokak temsilcileri belirlenir. Meclis, mahallesini tanımalıdır. Üyelik ve temsil yapısı iyice anlaşılmalı ve
anlatılmalıdır.

4. Mahallenin Önceliklerini ve Gündemini Tartışın
Mahalle Meclislerinde Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve
çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda
bulunmak başta olmak üzere mahalledeki sorunların çözülmesi, mahallelilik kültürünün ve
dayanışmasının geliştirilmesi için çözüm odaklı ortak aklın geliştirilmesi için çalışma yürütülür.
Mahalle meclisleri hem mahallesinin gündemini kent yönetimine taşırken hem de ulusal ve
uluslararası gündemleri de yerel ölçekte tartışmalı, gündem oluşturmalı ve kent vizyonuna katkı
sağlamalıdır.

5. Mahalle Meclisinin Oluşumu İçin Harekete Geçin
Mahalle Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çıktıktan sonra Kent Konseyinin çağrısı ile mahalle
meclisi oluşum toplantıları düzenlenir. Meclislerin başkanı muhtardır. Ancak mahalle meclisleri kendi
yürütme kurullarını seçimle belirler. Mahalle meclisi kurma kararlılığını hemen eyleme dökmek ve kent
gündeminde yer bulmasını sağlamak için toplantıları önemseyin ve toplantılarda belediye ve kent
konseyi yöneticilerinin bulunmasına özen gösterin.

6. Mahalle Meclisi Duyurularını Açık Yapın
Mahalle Meclisi toplantılarının duyuruları muhtarlık, mahalle evlerinde veya mahallede yer alan diğer
belediye kurumlarında açık bir şekilde yapılmalıdır.
Açık çağrı, planlı toplantı ve şeffaf karar alma mekanizmaları mahalle meclislerinin demokratikliğinin
temel garantisidir. Katılsın, katılmasın mahalle bileşenleri toplantılardan haberdar olmalıdır.

7. Mahalle Meclisi Toplantıları
Ayda bir kez gerçekleştirilen meclis toplantısına katılan üyeler toplantı hazirun cetvelini imzaladıktan sonra
toplantıya geçilir. Meclis Başkanı tarafından toplantının gündemleri üyelerin de önerileriyle oluşturulur.
Önceki toplantılarda alınan kararların ilgili kurum/kuruluşlara aktarılması sonucunda gelen cevaplar varsa,
öncelikli olarak bu yazılı cevaplar meclis üyeleriyle paylaşılır. Toplantıda alınan kararlar Mahalle Meclisi Karar
Defteri’ne yazılır, Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak fotokopisi alınır ve hazirun cetvelinin bir
örneği ile birlikte Kent Konseyi’ne ulaştırılır.
Toplantı disiplini ve yöntemi önemlidir. Mahalle meclisleri birlikte iş yapma kültürünü geliştirecek biçimde,
toplantı kültürü oturtmalı ve bunu yaygınlaştırmalıdır.

8. Mahalle Meclisi Nasıl İşler?
Mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, yerel yönetim karar süreçlerine genel olarak yurttaşların, özel
olarak da toplumsal yaşama katılım konusunda dezavantajlı durumda olan kesimlerin aktif olarak katılımını
sağlayacak bir mekanizma olarak hayata geçirilmiştir. Kuruluş amacı yerel demokrasinin ve katılımın
kurumsallaştırılması, tabana yayılması olan kent konseylerinin katılımcı bir süreç işletmesi esasen önsel bir
gerekliliktir. Mahalle meclislerinin olmazsa olmazı katılımdır. Süreçlere, tartışmalara toplantılara, her türlü
karara mümkün olduğunda çok katılım alarak meclisleri işleyen ve yaşayan yapılara dönüştürebiliriz.

9. Mahalle Meclisinde Kararlar Nasıl Alınır?
Mahalle Meclisleri her ay gerçekleştirdikleri rutin toplantılarda mahallelerinin sorun ve ihtiyaçlarının tespiti ve
bunlara yönelik çalışmaları gerçekleştirmek dışında mahallenin genelini veya bir bölümünü önemli derecede
etkileyecek kararlar ile ilgili halk toplantıları da gerçekleştirirler. Ayrıca meclisler, Belediyeler 5 yılık Stratejik
Planı’nın oluşturulması ve Stratejik Plan Revizyonunun yapılması süreçlerinde de yer almalıdır.
Kentin geleceğine katılma, sorumluluk alma ve bunu yerel ölçeklerde temsile dönüştürme gücüyle meclisler,
etkili toplumsal yapılardır. Bu yapıların güçlenmesi kentin birikimini de geliştirir.

10. Mahalle Meclisinin Görüşlerini Belediye Meclisine Taşıyın
Mahalle Meclisi toplantılarında alınan kararlar, kent konseyi üzerinden belediye ve ilgili kurumlara iletilebilir,
görüşler Genel Kurulda görüşüldükten sonra Belediye Meclisi toplantısına gönderilir. Yerel demokrasinin tüm
kurularının arasındaki iletişimin açık olması, karşılıklı görüş alışverişin yanı sıra talep ve isteklerin ilgili mecralara
taşınması meclislerin gücünü ve etkinliğini arttıran olgulardır. Mahalleden çıkan her türlü katkının ilgili
süreçlere dahil edilmesi için azami özen gösterilmelidir.

Mahalle Meclisleri hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç
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