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“yerel demokrasi ve yerel özerklik”

“Yerel yönetimler mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler 
ışığında yerel yönetimlerin işlevleri, yerel katılımın çerçevesi; akıllı kentler 
olgusu ve dijital kamusal alanın sınırları ve imkanları; iklim krizinde yerele 
düşen görevler ve imkanlar konu çerçevesinde tartışılmalıdır.”

Zülfiye Yılmaz



yerel demokrasi ve yerel özerklik

Türkiye yerel yönetim mevzuatı ve taraf olunan 
uluslararası sözleşmeler ışığında yerel yönetimlerin 
işlevleri, yerel katılımın çerçevesi; akıllı kentler olgusu ve 
dijital kamusal alanın sınırları ve imkanları; iklim krizinde 
yerele düşen görevler ve imkanlar konu çerçevesinde 
tartışılmalıdır. 

Tartışma sırasında, katılımcıların kentin hukuku ve sahip 
oldukları haklara ilişkin bir perspektif kazandırmak ve 
hak bilincinin güçlendirmek hedeflenmelidir.  

Konu kapsamında araştırılması gereken noktalar:  

• Yerinden yönetim ve yerelin özerkliği kavramlarının 
anlamı 

• Anayasa- Belediye Kanunları ve Yerel Özerkliğe İlişkin 
Avrupa Şartı ve Katılma Hakkına İlişkin Ek Protokol 

• Yerel yönetim ve yerelde ikamet edenler arasındaki 
ilişki ve birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları 

• Yerel katılımın kapsamı ve araçları 

• Hemşehrinin hakları ve özel başlık olarak bütçeye 
katılma hakkı 

• Metropol kent-küresel kent-akıllı kent ekseninde kentin 
ekonomi politiğinin dönüşümü ve dijital kamusallıkta 
vatandaşların veri kaynağı olarak dönüşen konumu 

• İklim krizi, yerel yönetimlerin sorumluluğu ve iklim 
meclisleri örneği üzerinden yerelde çevreci bir 
kamusallık oluşturulması imkanı 

Katılımcıların dersin kavramlarına aşina olmaları için 
önceden bilgi sahibi olmalarında fayda olan hukuk 
metinleri:  

1. Belediye Kanunu:https://www.mevzuat.gov.tr/
mevzuat?
MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

2. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama Yönetmeliği: 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?
MevzuatNo=38547&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

3. Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı: https://
rm.coe.int/168007a088

4. Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartına Ekli Protokol ve 
Yerel Düzeyde Katılım Hakları: https://rm.coe.int/
168008482a

5. Fransa- İklim İçin Vatandaş Meclisi: https://
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/

• İlgili yerellerde, iklim krizinden 
kaynaklı sorunlara dair etkili ve 
sürdürülebilir politikalarının 
benimsenmekte midir? Sizce 
bunların uygulanması için 
kurulabilecek izleme 
mekanizmaları neler olabilir? 
Varsa önerilerinizi raporunuzda 
paylaşınız.  

• Yerel politikaların ve kararların 
izlenmesi için Belediye 
meclislerinin toplantılarına fiziken 
ya da dijital katılımın mümkün 
müdür? Bir tanesine katılmaya ne 
dersin? Deneyimlerini bize 
raporla.  

• Bütçe süreçlerinin stratejik plan, 
performans programı ve yıllık 
faaliyet raporlarının izlenmesi ve 
aktif katılım yoluyla hesap 
verebilirlik ve şeffaflık savunusu 
nasıl yapılabilir, yaşadığın yerdeki 
Sivil Toplum Örgütleri ile bir 
istişare yapmaya ne dersin? 
Ortaya çıkan görüşlerinizi bize 
raporlayın. 

sivil izleme uygulaması
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